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A.1. MINUTA DA ATA 36
Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e dezasseis, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou 
as seguintes deliberações:
1) Foi a Ata n° 34 de 14.12.2015, aprovada por 
Unanimidade, de acordo com o n.º 3 do Art.º 34.° 
do CPA.
2) Foram, no Período de Antes da Ordem do Dia, 
votados os seguintes documentos:
a) Foi um Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo 
Municipal do PS, "pelo falecimento de António Al-
meida Santos, uma das figuras mais proeminentes 
da democracia portuguesa', aprovado por Unanimi-
dade. 
b) Foi um Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo 
Municipal do PS "pelo falecimento do Arq.to. Nuno 
Teotónio Pereira, um exemplo de conciliação entre 
o desempenho da sua profissão e uma vida de mi-
litância política ativa aprovado ~por Unanimi-
dade.
c) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Muni-
cipal do BE "sobre o estacionamento de cidadãos 
portadores de deficiência motora no Centro Hospi-
talar de Vila Nova de Gaia / Espinho", aprovada por 
Unanimidade. 
d) Foi, apresentada pelo Grupo Municipal da CDU, 
sob a epígrafe "Estacionamento gratuito para cida-
dãos com necessidades especiais no Centro Hospi-
talar de Vila Nova de Gaia \ aprovada por Unanimi-
dade.
e) Foi uma Proposta de Recomendação, apresen-
tada pelo Grupo Municipal de CDU, sob a epígrafe 
"Pela revisão da Lei das Finanças Locais; Pela defe-
sa da autonomia das Autarquias Locais” aprovada 
por Maioria, com 02 votos contra do CDS-PP, 41 
abstenções (15 do PS, 12 do Grupo  Municipal dos 
Presidentes de Junta de Freguesia do PS, 08 do 
PSD e 06 do Movimento Independente "Juntos por 
Gaia") e 05 votos a favor (03 da CDU, 01 do BE e 
01 do Movimento Independente de Cidadãos Gulpi-
lhares/Valadares).
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 à alteração ao Regulamento do Conselho 
Municipal de Segurança aprovado por Unanimida-
de. 
b) Foi o ponto 4.2. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto à desafetação do domínio público para 
o domínio privado das parcelas identificadas na 
Informação da "Gaiurb — Urbanismo e Habitação 
EEM" de 06.10.2015 e na Informação n° 134/15 da 
Divisão de Património e Expropriações e respetivas 
avaliações — Alvará de loteamento n° 26/77 — Oli-
val”, aprovado por Unanimidade. 

c) Foi aprovada por Unanimidade, a inclusão na Or-
dem do Dia, nos termos do n.°2 do art.º 50.° do 
anexo I da Lei 75/2013, de 12 de Setembro e do 
n° 13 do Art.º 44. ° do Regimento, como ponto 
4.3. "Discussão e Votação da Proposta da Câmara 
Municipal quanto à não adjudicação do Concurso 
Público Internacional para a celebração de "Con-
trato de Concessão da Gestão e Conservação das 
Infraestruturas Aptas ao Alojamento de Redes de 
Comunicação Eletrónicas do Domínio Municipal de 
Vila Nova de Gaia'"
d) Foi o ponto 4.3. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à não adjudicação do Concurso Público In-
ternacional para a celebração de "Contrato de Con-
cessão da Gestão e Conservação das Infraestrutu-
ras Aptas ao Alojamento de Redes de Comunicação 
Eletrónicas do Domínio Municipal de Vila Nopa de 
Gaia"", aprovado por Unanimidade. 
e) Foi o ponto 4.4. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto à ratificação do despacho do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal que aprovou o 
Contrato-Programa celebrado entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e as "Águas e Parque Biológico 
de Gaia, EM, SA", com especificação de obrigações 
mútuas plurianuais e definição de subvenção para 
o exercício de 2016", aprovado por Unanimidade. 
f) Foi o ponto 4.5. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ã aceitação do património imóvel existente 
em Vila Nova de Gaia pertencente à Assembleia Dis-
trital do Porto, a saber: a) Lar Juvenil dos Carvalhos 
(Antiga Escola de Artes e Ofícios dos Carvalhos) e 
terrenos circundantes; b) Terreno sito na E. N. n°1, 
aos Carvalhos com a área de 1535 m2, onde se 
encontra construída uma bomba de gasolina arren-
dada à BP Portugal— Comércio de Combustíveis e 
Lubrificantes SA"" aprovado por Unanimidade. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 23 horas e 35 minutos 
do dia 04 de fevereiro de 2016, 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.

A.2. MINUTA DA ATA 37
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano 
de dois mil e dezasseis, a Assembleia Municipal de 
Vila Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, 
tomou as seguintes deliberações:
1) Foi a Ata n° 35 de 29.12.2015, aprovada por 
Unanimidade, de acordo com o n.º 3 do Art.º 34.° 
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do CPA.
2) Foi o ponto 4.6. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à delimitação das seguintes Áreas de Rea-
bilitação Urbana (ARU): ARU Cidade de Gaia; ARU 
Encostas do Douro; ARU Zona Central dos Carva-
lhos; ARU Aguda-Granja; ARU Zona Industrial da 
Feiteira; ARU Zona Industrial da Rechousa e ARU 
Zona Industrial da Rainha", aprovado por Maioria, 
com 03 abstenções da CDU e 44 votos a favor (15 
do PS; 12 do Grupo Municipal dos Presidentes de 
Junta de Freguesia/PS; 07 do PSD; 06 do Movimen-
to Independente Juntos Por Gaia, 02 do CDS-PP, 01 
do BE e 01 do Movimento Independente de Cida-
dãos Gulpilhares Valadares).
3) Foi o ponto 4.7. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Concurso Público com Publicidade Inter-
nacional para Concessão da Conceção, Construção 
e Exploração do Edifício do Mercado Municipal da 
Beira Rio — Relatório Final de Avaliação e Propos-
tas de Adjudicação aprovado por Maioria, com 01 
votos contra do BE, 03 abstenções da CDU e 43 
votos a favor (15 do PS; 12 do Grupo Municipal dos 
Presidentes de Junta de Freguesia/PS; 07 do PSD; 
06 do Movimento Independente Juntos Por Gaia, 
02 do CDS-PP e 01 do Movimento Independente de 
Cidadãos Gulpilhares Valadares).
4) Foi o ponto 4.8. "Discussão e Votação da Propos-
ta da Câmara Municipal quanto ao Concurso Públi-
co Internacional para Concessão da Exploração do 
Restaurante do Mercado da Afurada, Vila Nova de 
Gaia — Não Adjudicação e Abertura de novo pro-
cedimento por Ajuste Direto para a Concessão e 
Exploração do restaurante do Mercado da Afurada, 
Vila Nova de Gaia aprovado por Unanimidade. 
5) Foi o ponto 4.9. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao contrato de constituição de direito de su-
perfície a celebrar entre o Município de Vila Nova de 
Gaia e as "Águas de Gaia, EM, SA” para construção 
de edifício destinado ao atendimento dos cidadãos 
e prestação de outros serviços ao público em ge-
ral", aprovado por Unanimidade.
6) Foi o ponto 4.10. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Plano de Saneamento Financeiro e estu-
do fundamentado da situação financeira do Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia para efeitos do n.°5 do 
art.°58.° da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro", 
aprovada por Maioria Absoluta dos Membros da As-
sembleia Municipal em efetividade de funções, com 
08 votos contra (06 do PSD e 02 do CDS-PP), 04 
abstenções (03 da CDU e 01 do BE) e 34 votos a 
favor (15 do PS; 12 do Grupo Municipal dos Presi-
dentes de Junta de Freguesia/PS; 01 do PSD; 05 do 
Movimento Independente Juntos Por Gaia e 01 do 
Movimento Independente de Cidadãos Gulpilhares 

Valadares).
7) Foi o ponto 4.11. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao empréstimo de Saneamento Financeiro, 
nos termos da alínea f) do n.º 1 do art.°25.° do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e da 
alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro” aprovado por Maioria Absoluta dos 
Membros da Assembleia Municipal em efetividade 
de funções, com 08 votos contra (06 do PSD e 02 
do CDS-PP), 04 abstenções (03 da CDU e 01 do BE) 
e 34 votos a favor (15 do PS; 12 do Grupo Munici-
pal dos Presidentes de Junta de Freguesia/PS; 01 
do PSD; 05 do Movimento Independente Juntos Por 
Gaia e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares Valadares).
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 01.00 horas e 39 minutos 
do dia 26 de fevereiro de 2016, 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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B.1. ATA N.º 3
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
01 DE FEVEREIRO DE 2016
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa; 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira.
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues.
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dra. Manuela Garrido.
HORA DA ABERTURA: 15 horas.
HORA DE ENCERRAMENTO: 15 horas e 50 minutos.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO N.º 1

O Senhor Presidente formulou um voto de agra-
decimento ao Senhor Engenheiro Tiago Braga pe-
los bons serviços prestados como administrador da 
Águas de Gaia e Parque Biológico, EM.
O Sr. Presidente alterou a data da próxima reunião 
pública de Câmara para o dia 22 de fevereiro de 
2016, pelas 17:00 horas, com a concordância de 
todos os presentes.

PONTO PRÉVIO N.º 2
O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto so-
licitou esclarecimentos relativamente às notícias 
publicadas nos jornais e relacionadas com despedi-
mentos. Referiu-se ao Nó de Santo Ovídio, dizendo 
desconhecer se a obra está concluída, mas como 
utilizador deteta alguns inconvenientes, pelo que, 
solicitou alguns esclarecimentos. Disse que este-
ve na apresentação dos Jogos Juvenis para 2016 e 
deixou uma palavra de reconhecimento ao Sr. Ve-
reador do Desporto e à Câmara, na pessoa do Sr. 
Presidente, no facto de incluir o desporto adaptado, 

porque será uma ótima terapia para os jovens, pela 
sua deficiência e entende ser importante potenciar 
essa prática de atividades para uma melhor quali-
dade de vida.
O Sr. Presidente disse que os jogos foram ide-
alizados para este segundo ano, numa perspetiva 
de reforço daquilo que aconteceu no ano passado 
e do ressurgimento de uma iniciativa que era aca-
rinhada por todos e que, a certa altura e sem se 
saber porquê, foi extinta. Agradeceu a intervenção 
do Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto e disse ser uma nota 
que partilha em absoluto. Relativamente ao nó de 
Santo Ovídio, disse que o problema reside numa 
obra alargada que inclui o nó que está pronto, uma 
rotunda que se pretende que seja a derivação da 
avenida até ao mar e a situação de Laborim e da 
Palmeira, com o encerramento do viaduto. Que há 
uma tentativa de resolução destes problemas em 
conjunto e admite que a configuração da rotunda 
possa parecer um pouco estranha, porque é das 
poucas rotundas existentes no país onde existe a 
saída de uma autoestrada e a entrada numa urba-
nização. Disse haver uma ausência de iluminação 
e de alguma sinalização, a qual não decorre de in-
cumprimentos da obra ou de desleixo, mas do facto 
da Câmara ter exigido a antecipação da abertura da 
rotunda, porque a mesma foi construída à posterio-
ri da adjudicação da obra de alargamento da auto-
estrada, o que significa que quando todos tomaram 
posse, o que estava previsto era encerrar Laborim/
Palmeira sem aquela rotunda, o que significaria 
bloquear aquela parte do concelho. Disse que com 
aquela rotunda não só se encontra uma solução 
boa para o encerramento do nó, mas ao mesmo 
tempo também se criou uma entrada e saída digna 
e que valoriza a urbanização existente no local. Que 
quando a iluminação estiver em funcionamento, a 
situação se resolverá. Que também está convenci-
do que o problema decorre de poder ter havido um 
aumento de pressão de trânsito na rotunda, por-
que entretanto fechou o viaduto. Relativamente às 
notícias publicadas nos jornais referentes a despe-
dimentos, disse que até ao momento não ocorreu 
qualquer despedimento. Houve sim uma proposta 
a meia dúzia de “sacanas” que andavam a sugar o 
erário público e a quem foi proposto abandonar os 
postos de trabalho, em troco de uma indemnização 
e, em outros casos, ocorreu a extinção de postos 
de trabalho. Que esta decisão foi tomada dois anos 
após ter tomado posse, porque deu o prazo de dois 
anos de adaptação a essas pessoas que estavam a 
ganhar dinheiro que nem o Sr. Vereador ganha na 
sua atividade profissional, em troca de absoluta-
mente nada. Disse que foi proposto um acordo de 
saída indemnizado, pelo que, não ocorreu qualquer 
despedimento, mas admite que vá haver, porque 
nos casos em que não houver acordo de rescisão, 
os despedimentos vão ocorrer. Disse ser humilhan-
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te assistir a uma série de pessoas que nada faziam 
e que estavam a roubar o erário público. Que se 
era necessário reduzir o custo das despesas corren-
tes da massa salarial nas empresas municipais e na 
Câmara, resolveu o assunto da seguinte maneira: 
na Câmara Municipal exarou dois despachos, um 
para reduzir as horas extras a 50% e outro para 
suspender algumas divisões que estavam em pro-
cesso concursal. Que nas empresas municipais, so-
licitou a identificação dos funcionários cujo posto de 
trabalho tinha sido extinto, para serem indemniza-
dos e dispensados. Que todos que até ao momento 
saíram, foi por acordo e não por despedimento.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ATAS Nºs 01 E 02 
DAS REUNIÕES DE CÂMARA REALIZADAS EM 08 
DE JANEIRO DE 2016 (ORDINÁRIA) E 18 DE JANEI-
RO DE 2016 (PÚBLICA), RESPETIVAMENTE
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas no 
original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Ata nº 1 da reunião de Câmara realizada em 08 
de janeiro de 2016 (ordinária), com exceção do Sr. 
Vereador Art.º José Valentim Pinto Miranda, que 
esteve ausente da mesma, por motivo justificado.
Mais foi deliberado por unanimidade, aprovar a Ata 
nº 2 da reunião de Câmara realizada em 18 de ja-
neiro de 2016 (pública), com exceção do Sr. Presi-
dente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor de Almei-
da Rodrigues e do Sr. Vereador Dr. José Guilherme 
Saraiva de Oliveira Aguiar, que estiveram ausentes 
da mesma, por motivo justificado.
CONCURSO PARA INSTALAÇÃO DE BANCOS NO 
DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO 
PUBLICITÁRIA
EDOC/2015/41976
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a abertura de concurso, caderno de encargos 
e programa de concurso para “Instalação de Ban-
cos no Domínio Público Municipal, com utilização 
publicitária”, nos termos da informação datada de 
2015/07/23 do Sr. Vice-Presidente.
CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTER-
NACIONAL PARA A CONCESSÃO DA CONCEÇÃO, 
CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO EDIFÍCIO DO 
MERCADO MUNICIPAL DA BEIRA-RIO – APROVA-
ÇÃO DA ATA DO JÚRI – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
PARA ENTREGA DE PROPOSTAS
EDOC/2016/4456
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 

anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara, para ratifi-
cação. 26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 26.01.2016, 
que aprovou a prorrogação do prazo de apresen-
tação de propostas relativas ao “Concurso Público 
com Publicidade Internacional para a Concessão da 
Conceção, Construção e Exploração do Edifício do 
Mercado Municipal da Beira Rio”, nos termos da Ata 
do respetivo júri do concurso.
SENTENÇA – AUTOR FILIPE SOARES SILVA CAR-
DOSO BARROS RÉU GAIANIMA – EQUIPAMEN-
TOS MUNICIPAIS, E.M. E OUTROS – PROCESSO 
6450/15.0T8VNG
EDOC/2016/3829
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas no 
original. Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO NORTE DE POR-
TUGAL – APOIO AOS JOGOS JUVENIS
EDOC/2015/61666
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato programa de desenvolvimento desporti-
vo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia 
e a Associação de Natação do Norte de Portugal, 
destinado ao apoio técnico a prestar no âmbito da 
preparação dos Jogos Juvenis.
CONTRATO – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO 2016 ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E O CLUBE FUTEBOL DE PEROSI-
NHO E JACA FUTEBOL CLUBE
EDOC/2016/547
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato programa de desenvolvimento desporti-
vo 2016 a celebrar entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e o Clube Futebol de Perosinho e o Jaca 
Futebol Clube, no âmbito do desenvolvimento da 
modalidade de futsal no concelho de Vila Nova de 
Gaia.
O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira en-
trou na Reunião.
MINUTA DO PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABO-
RAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E O CENTRO DE CULTURA E DES-
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PORTO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE VILA NOVA DE GAIA – APOIO PARA A 
ATIVIDADE REGULAR
EDOC/2016/4086
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.01.201
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a minuta do Protocolo de Acordo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o 
Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, para apoio 
na sua atividade regular.
MINUTA DO CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPOR-
TIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E O CLUBE JOVEM ALMEIDA GAR-
RETT NO ÂMBITO DO APOIO DO MUNICÍPIO À RE-
ALIZAÇÃO DO TORNEIO KAKYGAIA
EDOC/2016/435
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre 
o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube Jovem 
Almeida Garrett, no âmbito do apoio à realização 
do Torneio de andebol feminino denominado Kaky-
Gaia.
O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo ausentou-se da Reunião de Câ-
mara.
ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 
ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS BOMBEI-
ROS VOLUNTÁRIOS SEDIADAS NO CONCELHO DE 
VILA NOVA DE GAIA, E APROVAÇÃO DAS MINUTAS 
DOS RESPETIVOS PROTOCOLOS
EDOC/2016/1373
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a atribuição de um subsídio no valor total de 
€330.000,00 às Associações de Bombeiros sedia-
das no concelho de Vila Nova de Gaia, bem como, 
as minutas dos protocolos a celebrar com as re-
feridas associações, nos termos da Informação nº 
01-VJGA-2016.
O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo reentrou na Reunião de Câmara.
AGÊNCIA DE ENERGIA DO SUL DA ÁREA METRO-
POLITANA DO PORTO – SÚMULA DAS ATIVIDADES 
RECENTES DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/2595
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 10, apenas no 

original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para co-
nhecimento. 14.01.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ADENDA AO PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABO-
RAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E A ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA 
– ESTERILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ANIMAIS EM 
RISCO
EDOC/2015/38882
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 11, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a adenda ao Protocolo de Acordo de Colaboração 
celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia e 
a Associação Animais de Rua – Esterilização e Pro-
teção de Animais de Risco.
PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA PARA AS JUNTAS 
DE FREGUESIA NO ÂMBITO DOS ACORDOS DE 
EXECUÇÃO
EDOC/2016/4570
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 12, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o mapa com os montantes a transferir para cada 
Junta de Freguesia relativos ao 1º trimestre de 
2016, no âmbito dos acordos de execução, aprova-
dos pela Câmara Municipal e pela Assembleia Mu-
nicipal em 19 e 30 de outubro de 2015, respetiva-
mente.
PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL NO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA; DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
NO SENHOR VICE – PRESIDENTE E DESTE NA DI-
RETORA MUNICIPAL DE URBANISMO E AMBIENTE
EDOC/2016/3052
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 13, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
as propostas de delegação de competências da Câ-
mara no Sr. Presidente da Câmara; do Sr. Presiden-
te da Câmara no Sr. Vice-Presidente e do Sr. Vice-
-Presidente na Diretora Municipal de Urbanismo e 
Ambiente, nos termos da Informação nº 327/2016 
da DMUA.
PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO DO 
COORDENADOR TÉCNICO DA TESOURARIA ALBER-
TO COUTO NAS SUAS AUSÊNCIAS E IMPEDIMEN-
TOS PELO TRABALHADOR BELMIRO FERNANDO 
FERREIRA DOS SANTOS
EDOC/2015/62018 
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
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anexa no final por fotocópia sob o nº 14, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de designação de substituto do coor-
denador técnico da tesouraria Alberto Couto, nas 
suas ausências e impedimentos, pelo trabalhador 
Belmiro Fernando Ferreira dos Santos, nos termos 
da Informação INT-CMVNG/2016/603.
PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO COM 
PUBLICIDADE INTERNACIONAL PARA EXPLORAÇÃO 
DO COMPLEXO TURÍSTICO DO PARQUE DA AGUDA 
– RELATÓRIO FINAL – CADUCIDADE DE CONCES-
SÃO
EDOC/2015/28489
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 15, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a caducidade da adjudicação, notificando o adju-
dicatário para: - ao abrigo do direito de audiência 
prévia, previsto no artigo 100º e seguintes do Có-
digo do Procedimento Administrativo (CPA), dada a 
não previsão de tal diligência processual, no âmbito 
do incumprimento da caução, no CCP, se pronunciar 
sobre a intenção de caducidade da adjudicação, face 
ao disposto no nº 1 do artigo 91º, dispondo para o 
efeito de 10 dias; - ao abrigo do direito de audiên-
cia prévia consagrado no nº 2 do artigo 86º quanto 
ao incumprimento da apresentação tempestiva dos 
documentos de habilitação, se pronunciar, dispondo 
para este efeito de 5 dias. Posto isto, cumprida que 
seja a formalidade de audiência prévia e caso desta 
não resultem quaisquer factos ou fundamentos que 
justifiquem uma alteração da intenção da caducida-
de da adjudicação, considere o executivo, desde já, 
a declaração definitiva da caducidade daquele ato 
e a consequente decisão de adjudicação à proposta 
ordenada em lugar subsequente, nos termos esti-
pulados no nº 2 do artigo 91º do CCP.
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A REALIZA-
ÇÃO DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 
DOS ESTUDANTES DO CURSO DE ESPECIALIZA-
ÇÃO TECNOLÓGICA EM DESPORTO, LAZER E BEM-
-ESTAR- A CELEBRAR COM O INSTITUTO PIAGET
EDOC/2016/2772
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 16, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Cooperação a celebrar entre o mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o Instituto Piaget 
– Cooperativa para o Desenvolvimento Humano, 
Integral e Ecológico, para a realização de formação 
em contexto de trabalho dos estudantes do Curso 
de Especialização Tecnológica em Desporto, Lazer e 

Bem-Estar, nos termos protocolados.  
DESPACHO DE NOMEAÇÃO DE ADJUNTA PARA 
APOIO AOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL 
(SUBSTITUIÇÃO POR SAÍDA DE ADJUNTO) - DES-
PACHO Nº 25/P/2016 
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 17, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.01.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
DESPACHO DE NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIA PARA 
APOIO AOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL 
(SUBSTITUIÇÃO POR SAÍDA DE SECRETÁRIA) - 
DESPACHO Nº 26/P/2016
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 18, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.01.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS 
RELATIVA À UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES-EQUI-
PAMENTOS DO PARQUE BIOLÓGICO, PARA A FOR-
MAÇÃO DE PROFESSORES 
EDOC/2015/53094
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 19, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas pela uti-
lização das instalações/equipamentos do Parque 
Biológico, para a formação de professores, solici-
tado pelo Centro de Formação de Professores Júlio 
Resende, nos termos informados.
CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A CE-
LEBRAÇÃO DE “CONTRATO DE CONCESSÃO DA 
GESTÃO E CONSERVAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 
APTAS AO ALOJAMENTO DE REDES DE COMUNICA-
ÇÕES ELETRÓNICAS DO DOMÍNIO MUNICIPAL DE 
VILA NOVA DE GAIA” – NÃO ADJUDICAÇÃO E A DE-
SISTÊNCIA DESTE PROCEDIMENTO, COM TODAS 
AS SUAS CONSEQUÊNCIAS
EDOC/2015/36709
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 20, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara, propondo 
a não adjudicação deste procedimento, com todas 
as suas consequências. 20.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
e submeter a aprovação da Assembleia Municipal a 
não adjudicação do Concurso Público Internacional 
para a Celebração de “Contrato de Concessão da 
Gestão e Conservação das Infraestruturas Aptas ao 
Alojamento de Redes de Comunicações Eletrónicas 
do Domínio Municipal de Vila Nova de Gaia”, nos 
termos da Informação nº 04/DAJ de 11.01.2016.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 
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GENÉRICA PARA DISPENSA DE PARECER PRÉVIO 
VINCULATIVO DA CÂMARA NA CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O 
ANO DE 2016 (Nº 5 E 6 DO ARTIGO 75º DA LEI 
82-B/2014 DE 31 DE DEZEMBRO E PORTARIA Nº 
149/2015 DE MAIO)
EDOC/2016/3357
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 21, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 19.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 19.01.2016 
que aprovou os pontos 1 a 4 da Informação da Di-
visão de Contratação Pública e Aprovisionamento, 
datada de 2016.01.19, relativa à proposta de deli-
beração de Autorização Genérica para Dispensa de 
Parecer Prévio Vinculativo da Câmara na Celebra-
ção de Contratos de Aquisição de Serviços para o 
ano de 2016 (nº 5 e 6 do artigo 75º da Lei 82-
B/2014 de 31 de dezembro e Portaria nº 149/2015 
de maio).
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVEN-
TO “VIA SACRA”, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DE DOURO
EDOC/2016/2017
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 22, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas devidas por 
serviços prestados pela Polícia Municipal no evento 
“Via Sacra”, solicitado pela Fábrica da Igreja Paro-
quial de Oliveira do Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“PROCISSÃO DE S. VICENTE, OLIVAL”, SOLICITA-
DO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLI-
VAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/2903
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 23, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por servi-
ços prestados pela Polícia Municipal no evento “Pro-
cissão de S. Vicente, Olival”, solicitado pela União 
de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“DESFILE DE CARNAVAL DA ESCOLA DE SÁ, SAN-
DIM”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA

EDOC/2016/2748
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 24, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 21.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas devidas por 
serviços prestados pela Polícia Municipal no evento 
“Desfile de Carnaval da Escola de Sá, Sandim”, so-
licitado pela União de Freguesias de Sandim, Olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

FUNDOS DISPONÍVEIS JANEIRO/2016 – AUMENTO 
TEMPORÁRIO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS
EDOC/2016/3367
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 25, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 19.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 19.01.2016, 
que aprovou o aumento temporário dos fundos dis-
poníveis no valor de 29.592.962,84 €, com efeitos 
a 2 de janeiro de 2016, nos termos informados.
PROPOSTA DE ACEITAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMÓ-
VEL EXISTENTE EM VILA NOVA DE GAIA PERTEN-
CENTE A ASSEMBLEIA DISTRITAL DO PORTO – LAR 
JUVENIL DOS CARVALHOS E TERRENO SITO NA 
ESTRADA NACIONAL N.1 AOS CARVALHOS COM A 
ÁREA DE 1535 METROS QUADRADOS
EDOC/2016/3932
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 26, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, subme-
ter à aprovação da Assembleia Municipal a aceita-
ção do património imóvel existente em Vila Nova de 
Gaia, pertencente à Assembleia Distrital do Porto, 
composto pelo Lar Juvenil dos Carvalhos (Antiga 
Escola de Artes e Ofícios dos Carvalhos) e terrenos 
circundantes e terreno sito na EN nº 1, nos Car-
valhos, com a área de 1535m2, onde se encontra 
construída uma bomba de gasolina arrendada à BP 
Portugal – Comércio de Combustíveis e Lubrifican-
tes SA.
PROPOSTA DE LIGAÇÃO DA RUA ENG.º ADELINO 
AMARO DA COSTA À RUA D. PEDRO V, MAFAMUDE 
– EXPROPRIAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO COM 
524 METROS QUADRADOS, UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/3783
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 27, apenas no 
original.
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.01.2016”
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto perguntou se a Câ-
mara Municipal tem idealizado o tipo de ligação à 
Rua D. Pedro V.
O Sr. Presidente disse que a ligação à Rua D. Pedro 
V ocorre na rotunda, na zona onde se localiza a 
piscina.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a expropriação da parcela de terreno com 524m2 
para ligação da Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa 
e a Rua D. Pedro V, União de Freguesias de Mafa-
mude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTO 
DE ENTIDADES ADJUDICANTES TENDO POR OBJE-
TO A FORMAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SEGUROS E DECISÃO DE CONTRA-
TAR, ABERTURA DE PROCEDIMENTO, APROVAÇÃO 
DE PEÇAS – CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICI-
DADE INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO
EDOC/2016/4144
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 28, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar, 
nos termos da Informação INT-CMVNG/2016/2829 
do Gabinete de Seguros, o seguinte:
1. Integrar o agrupamento de entidades adjudican-
tes constituído pela Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, pela Águas de Gaia, EM, SA e pela Gaiurb 
– Urbanismo e habitação EM, para efeitos de pro-
cedimento pré-contratual que tem como objeto a 
aquisição de serviços de seguros; 
2. Autorizar a abertura de procedimento para a 
contratação da prestação de serviços de seguros 
na modalidade de concurso público com publicação 
de anúncio no JOUE, nos termos do disposto nos 
artigos 36º e 130º e seguintes do CCP;
3. A designação da composição do júri do procedi-
mento; e
4. As peças do procedimento constituídas pelo Pro-
grama de Concurso e Caderno de Encargos, nos 
termos informados.
CONTRATO PILOTO DE GESTÃO DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA - ERROS/OMISSÕES - FASE DE PRO-
POSTAS FINAIS – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
EDOC/2015/52171
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 29, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 26.01.2016 
que aprovou os pontos 1 a 3 da Informação INT-
-CMVNG/2016/2944 da Divisão de Gestão de Con-

tratos, datada de 2016.01.26, VOTAÇÃO:
PROGRAMA OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE E 
EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSO (PO SEUR) – IN-
TERVENÇÃO ESTRUTURAL NA ESCARPA DA SERRA 
DO PILAR
EDOC/2016/3976
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 30, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo pela urgência. 
À Câmara para ratificação. 26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 26.01.2016 
que aprovou a abertura de um procedimento por 
concurso público referente à empreitada de “Con-
solidação da Escarpa da Serra do Pilar”, bem como, 
as peças e documentos que o constituem e a de-
signação da composição do júri, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A SÃO PAIO DE 
OLEIROS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2016, SO-
LICITADO PELA ACADEMIA SÉNIOR DE VILAR DE 
ANDORINHO 
EDOC/2016/1056
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 31, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para des-
locação a São Paio de Oleiros, dia 07 de janeiro 
de 2016, solicitado pela Academia Sénior de Vi-
lar de Andorinho, nos termos da Informação INT-
-CMVNG/2016/707 de 07.01.2016.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A SÃO PAIO DE 
OLEIROS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2016, SOLI-
CITADO PELA LIGA DOS AMIGOS DO CENTRO HOS-
PITALAR DE GAIA
EDOC/2016/1062
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 32, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a São Paio de Oleiros, dia 07 de janeiro de 
2016, solicitado pela Liga dos Amigos do Centro 
Hospitalar de Gaia, nos termos da Informação INT-
-CMVNG/2016/713 de 07.01.2016.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
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GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A VALADARES NO 
DIA 07 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITADO PELO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MADALENA
EDOC/2016/1039
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 33, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Valadares, dia 07 de janeiro de 2016, soli-
citado pelo Agrupamento de Escolas da Madalena, 
nos termos da Informação INT-CMVNG/2016/696 
de 07.01.2016.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A LISBOA NO DIA 
10 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITADO PELO CLUBE 
ATLÂNTICO DA MADALENA
EDOC/2016/1459
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 34, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Lisboa, dia 10 de janeiro de 2016, solicita-
do pelo Clube Atlântico da Madalena, nos termos da 
Informação INT-CMVNG/2016/905 de 08.01.2016.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO À PÓVOA DE VAR-
ZIM NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2015, SOLICITA-
DO PELO SPORT CLUBE DRAGÕES SANDINENSES
EDOC/2015/61457
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 35, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas pela 
utilização de viaturas municipais, para deslocação à 
Póvoa de Varzim, dia 20 de dezembro de 2015, so-
licitado pelo Sport Clube Dragões Sandinenses, nos 
termos da Informação INT-CMVNG/2015/33471 de 
18.12.2015.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO NO ÂMBITO DO 
GAIA NA EUROPA – CHALLENGE CUP NOS DIAS 14, 
15, 16, 17 E 18 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITADO 
PELO COLÉGIO DE GAIA

EDOC/2016/2199
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 36, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, no âmbito 
do Gaia na Europa – Challenge CUP nos dias 14, 
15, 16, 17 e 18 de janeiro de 2016, solicitado pelo 
Colégio de Gaia, nos termos da Informação INT-
-CMVNG/2016/1369 de 13.01.2016.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A LISBOA NO DIA 
16 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO RECREATIVA “OS RESTAURADORES AVIN-
TENSES”
EDOC/2016/2939
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 37, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para des-
locação a Lisboa, no dia 16 de janeiro de 2016, 
solicitado pela Associação Recreativa “Os Restau-
radores Avintenses”, nos termos da Informação 
INT-CMVNG/2016/1826 de 15.01.2016.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A AMARANTE NO 
DIA 16 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITADO PELO 
CLUBE JOVEM ALMEIDA GARRETT
EDOC/2016/2942
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 38, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Amarante, no dia 16 de janeiro de 2016, 
solicitado pelo Clube Jovem Almeida Garrett, nos 
termos da Informação INT-CMVNG/2016/1828 de 
15.01.2016.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO PORTO NO 
DIA 21 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITADO PELO 
CENTRO DE DIA E JARDIM DE INFÂNCIA SALVA-
DOR CAETANO E ANA CAETANO
EDOC/2016/3439
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
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anexa no final por fotocópia sob o nº 39, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para desloca-
ção ao Porto, no dia 21 de janeiro de 2016, solicita-
do pelo Centro de Dia e jardim de Infância Salvador 
Caetano e Ana Caetano, nos termos da Informação 
INT-CMVNG/2016/2381 de 20.01.2016.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A OVAR NO DIA 
17 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITADO PELO SPORT 
CLUBE DRAGÕES SANDINENSES
EDOC/2016/2944
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 40, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Ovar, no dia 17 de janeiro de 2016, solici-
tado pelo Sport Clube Dragões Sandinenses, nos 
termos da Informação INT-CMVNG/2016/1832 de 
15.01.2016.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A VILA BOA DO 
BISPO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITA-
DO POR HÓQUEI CLUBE DE PAÇO DO REI
EDOC/2016/3928
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 41, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Vila Boa do Bispo, no dia 24 de janeiro de 
2016, solicitado pelo Hóquei Clube de Paço do Rei, 
nos termos da Informação INT-CMVNG/2016/2668 
de 22.01.2016.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A ESGUEIRA 
NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITADO POR 
FUTEBOL CLUBE DE GAIA
EDOC/2016/3925
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 42, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Esgueira, dia 24 de janeiro de 2016, solici-
tado pelo Futebol Clube de Gaia, nos termos da In-
formação INT-CMVNG/2016/2662 de 22.01.2016.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A FELGUEIRAS 
NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITADO POR 
SPORTING CLUBE DE ARCOZELO
EDOC/2016/3921
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 43, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação a Felgueiras, no dia 23 de janeiro de 2016, 
solicitado pelo Sporting Clube de Arcozelo, nos 
termos da Informação INT-CMVNG/2016/2651 de 
22.01.2016.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

PROPOSTA DE ISENÇÃO TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS PREVISTAS EM REGULAMENTOS MUNICI-
PAIS PARA AS EMPREITADAS POR OBRAS PÚBLI-
CAS
EDOC/2015/55133
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 44, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
19.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var que todas as obras promovidas pelo município, 
nomeadamente as realizadas por empreitadas de 
obras públicas, sejam isentas do pagamento de 
quaisquer taxas aplicáveis regulamentarmente, nos 
termos da Informação INT-CMVNG/2015/29851 de 
17.11.2015.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM 
LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2014/56964
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 45, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de um lugar de estacionamento 
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privativo para o ano de 2016, solicitado pela União 
de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE DOIS 
LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA 
O ANO DE 2016, SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO 
VERTICAL DA MADALENA – JARDIM DE INFÂNCIA 
QUINTA DO VALE 
EDOC/2014/56662
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 46, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas ao 
licenciamento de dois lugares de estacionamento 
privativo para o ano de 2016, solicitado pelo Agru-
pamento Vertical da Madalena – Jardim de Infância 
Quinta do Vale, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM 
LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
OLIVEIRENSE DE SOCORROS MÚTUOS 
EDOC/2016/792
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 47, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de um lugar de estacionamento 
privativo para o ano de 2016, na Rua Rocha Silves-
tre, freguesia de Oliveira do Douro, solicitado pela 
Associação Oliveirense de Socorros Mútuos, nos 
termos informados.
O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Miran-
da ausentou-se da Reunião de Câmara.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM 
LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
OLIVEIRENSE DE SOCORROS MÚTUOS 
EDOC/2016/776
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 48, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de um lugar de estacionamento 
privativo para o ano de 2016, na Rua Vereada D. 
Ximenes Belo, freguesia de Oliveira do Douro, soli-
citado pela Associação Oliveirense de Socorros Mú-

tuos, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – IMPLEMEN-
TAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PARAGEM 
OBRIGATÓRIA (B2 – STOP) - RUA PARTICULAR 
DO CERRO, NO ENTRONCAMENTO COM A RUA DO 
CERRO, FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2015/60464
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 49, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – IMPLEMEN-
TAÇÃO DE SINALIZAÇÃO REDUTORA DE VELOCI-
DADE - RUA DOS CASAIS, FREGUESIA DE VILAR 
DO PARAÍSO
EDOC/2016/431
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 50, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – ALTERAÇÃO 
DE SENTIDO ÚNICO DE TRÂNSITO NA RUA 14 DE 
MAIO PARA 2 SENTIDOS DE CIRCULAÇÃO EM AL-
GUNS DOS SEUS TROÇOS, FREGUESIA DE AVIN-
TES
EDOC/2015/47992
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 51, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – IMPLEMEN-
TAÇÃO DE DOIS SENTIDOS NA TRAVESSA DE S. 
TIAGO, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/40049
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 52, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVO À HOSPEDAGEM DE ANIMAL NO CENTRO 
DE REABILITAÇÃO ANIMAL SOLICITADO POR MA-
RIA MARGARIDA FARIA RODRIGUES
EDOC/2015/39477
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Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 53, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
21.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a redução em 50% do pagamento da taxa munici-
pal devida pela hospedagem de animal, no Centro 
de Reabilitação Animal, solicitado por Maria Marga-
rida Faria Rodrigues, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
SÉRGIO ALEXANDRE PEREIRA BARROS
EDOC/2015/55319
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 54, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
21.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa de vistoria admi-
nistrativa, no valor de € 79,00 (setenta e nove eu-
ros), solicitado por Sérgio Alexandre Pereira Bar-
ros, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE 
VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR JÚ-
LIO CARDOSO AROUCA
EDOC/2015/15182
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 55, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
21.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir o pedido de isenção de pagamento de taxa de 
vistoria administrativa, solicitado por Júlio Cardoso 
Arouca, nos termos informados.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO DE EXPLO-
RAÇÃO DE QUIOSQUE POR PAULO JORGE CASTRO 
RODRIGUES, COM EFEITOS DESDE 31 DE DEZEM-
BRO DE 2015, POR FALTA DE PAGAMENTO DE REN-
DA
EDOC/2014/24648
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 56, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ Aprovo. À Câmara, 
para ratificação. 13.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 13.01.2016 
que aprovou a cessão de exploração de quiosque 
sito na Rua Raimundo de Carvalho c/Rua de acesso 
à Igreja Paroquial de S. Cristóvão em Mafamude, 
com Paulo Jorge Castro Rodrigues, com efeitos a 31 
de dezembro de 2015, por falta de pagamento de 
renda, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEI-

ROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SOLICI-
TADO POR JOSÉ ADRIANO DA SILVA FERREIRA
EDOC/2015/40677
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 57, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
19.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa relativa a serviços 
prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova 
de Gaia, solicitado por José Adriano da Silva Ferrei-
ra, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEI-
ROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SOLICI-
TADO POR CLEMENTE DA SILVA GUEDES 
EDOC/2015/20105
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 58, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
19.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa relativa a serviços 
prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova 
de Gaia, solicitado por Clemente da Silva Guedes, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEI-
ROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SOLI-
CITADO PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO 
EDIFÍCIO PREDIAL
EDOC/2015/45270
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 59, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
21.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de isenção de pagamento de taxa relati-
va a serviços prestados pelos Bombeiros Sapadores 
de Vila Nova de Gaia, solicitado pela Administração 
do Condomínio Edifício Predial, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEI-
ROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SOLICI-
TADO POR MARIA ALICE PEREIRA DA SILVA
EDOC/2015/58411
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 60, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
21.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa relativa a serviços 
prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova 
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de Gaia, solicitado por Maria Alice Pereira da Silva, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEI-
ROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SOLICI-
TADO POR MARIA ANGELINA MARQUES CARVALHO
EDOC/2015/55164
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 61, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
21.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa relativa a serviços 
prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova 
de Gaia, solicitado por Maria Angelina Marques Car-
valho, nos termos informados.
PEDIDO DE REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAIS EM 50% DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS (PISCINAS MU-
NICIPAIS) SOLICITADO POR MARIA GABRIELA RO-
DRIGUES
EDOC/2015/50629
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 62, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
19.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a redução de 50% da taxa de utilização de equi-
pamentos municipais, solicitado por Maria Gabriela 
Rodrigues, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
POR EDUARDO DOS SANTOS REIS
EDOC/2015/48396
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 63, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
19.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa de utilização de 
equipamentos municipais, solicitado por Eduardo 
dos Santos Reis, nos termos informados.
O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Miran-
da reentrou na Reunião de Câmara.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
POR AUA BALDÉ MÃE DE RAFAEL BALDÉ
EDOC/2015/52144
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 64, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
19.01.2016”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa de utilização de 
equipamentos municipais, solicitado por Aua Baldé, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
POR JOAQUIM FERNANDO PEREIRA PINTO
EDOC/2015/49604
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 65, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
21.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa de utilização de 
equipamentos municipais, solicitado por Joaquim 
Fernando Pereira Pinto, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS RELATIVO A PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE 
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DESTINADA A HABITAÇÃO 
UNIFAMILIAR E ANEXO DESTINADO A GARAGEM, 
SOLICITADO POR ROSA MARIA MARQUES CARDO-
SO NOGUEIRA – PROCESSO 889/14 – FREGUESIA 
DA MADALENA
EDOC/2015/44815
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 66, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
19.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa relativa a pedido 
de licenciamento de obras de ampliação, destinada 
a habitação unifamiliar e anexo destinado a gara-
gem, solicitado por Rosa Maria Marques Cardoso 
Nogueira, nos termos informados.
PEDIDO DE REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO, 
SOLICITADO POR JOSÉ JOÃO PEREIRA QUINTAS – 
PROCESSO 4680/12 - PL – UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2015/51970
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 67, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
19.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a redução de 50% da taxa municipal de constru-
ção e urbanização, solicitado por José João Pereira 
Quintas, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO E 
AMBIENTE

PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE REABI-
LITAÇÃO URBANA
EDOC/2015/59974
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Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 68, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
e submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 
Proposta de 7 Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), 
nomeadamente; - ARU Cidade de Gaia; - ARU En-
costas do Douro; - ARU Zona Central dos Carva-
lhos; - ARU Aguda-Granja; ARU Zona Industrial da 
Feiteira, - ARU Zona Industrial da Rechousa e ARU 
Zona Industrial da Rainha, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 99,39 (NOVENTA E NOVE 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “NOITE DE FADOS”, SO-
LICITADO PELA UNIÃO DESPORTIVA DE VILAR DO 
PARAÍSO
EDOC/2016/2177
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 69, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 99,39 (noventa e nove euros e trinta e nove 
cêntimos) relativa à realização do evento “Noite de 
Fados”, solicitado pela União Desportiva de Vilar do 
Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 43,39 (QUARENTA E TRÊS 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “NOITE DE KARAOKE”, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO DE 
VALADARES
EDOC/2016/2735
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 70, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 43,39 (quarenta e três euros e trinta e nove 
cêntimos) relativa à realização do evento “Noite de 
Karaoke”, solicitado pela Associação do Orfeão de 
Valadares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 92,39 (NOVENTA E DOIS 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “FESTA DE CARNAVAL”, SOLICITA-

DO PELO CENTRO CULTURAL OCUPAÇÃO DESPOR-
TO STO. ANTÓNIO DAS ANTAS
EDOC/2016/3510
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 71, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 92,39 (noventa e dois euros e trinta e nove 
cêntimos) relativa à realização do evento “Festa de 
Carnaval”, solicitado pelo Centro Cultural Ocupação 
Desporto Stº António das Antas, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 25,89 (VINTE E CINCO EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO “CORTEJO DO MENINO DA PARÓ-
QUIA DE CANELAS”, SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2016/3637
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 72, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 25,89 (vinte e cinco euros e oitenta e nove 
cêntimos) relativa à realização do evento “Cortejo 
do Menino da Paróquia de Canelas”, solicitado pela 
Junta de Freguesia de Canelas, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 117,90 (CENTO E DEZAS-
SETE EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DE SÃO VI-
CENTE”, SOLICITADO PELA UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/2935
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 73, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 117,90 (cento e dezassete euros e noventa 
cêntimos) relativa à realização do evento “Festa em 
Honra de São Vicente”, solicitado pela União das 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
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PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 51,78 (CINQUENTA E UM 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE UM “DESFILE DE CARNAVAL”, SO-
LICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 
DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE PEDROSO
EDOC/2016/728
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 74, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 51,78 (cinquenta e um euros e setenta e oito 
cêntimos) relativa à realização do evento “Desfile 
de Carnaval”, solicitado pela Fábrica da Igreja Pa-
roquial da Freguesia de São Pedro de Pedroso, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELO HOSPITAL 
DA ARRÁBIDA – GAIA S.A. – PROCESSO 320/10, 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E 
SÃO PEDRO DA AFURADA – CLARIFICAÇÃO DA DE-
LIBERAÇÃO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015
EDOC/2016/3939
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 75, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
21.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a redução em 30% do pagamento de taxas de pu-
blicidade no montante global anual de € 11.236,32 
(onze mil duzentos e trinta e seis euros e trinta e 
dois cêntimos) e pagas até ao mês de setembro de 
2015, solicitado pelo Hospital da Arrábida – Gaia 
S.A. – Processo nº 320/10, União das Freguesias 
de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA A 
TÍTULO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 
PÚBLICO, SOLICITADO POR MANUEL MOREIRA PE-
REIRA – PROCESSO 4812/15 - PL – SANTA MARI-
NHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/2954
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 76, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
13.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa do pagamento de taxa a título de licença 
de ocupação de espaço público no montante de € 

131,25 (cento e trinta e um euros e vinte e cinco 
cêntimos), solicitado por Manuel Moreira Pereira – 
Processo nº 4812/15 – PL – União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA A 
TÍTULO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 
PÚBLICO, SOLICITADO POR CONSTRUÇÕES BEL-
MIRO GOMES & FILHOS, LDA – PROCESSO Nº 3143 
- CP - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA 
E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/2952
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 77, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
13.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa do pagamento de taxa a título de licença 
de ocupação de espaço público no montante de € 
676,80 (seiscentos e setenta e seis euros e oitenta 
cêntimos), solicitado por Construções Belmiro Go-
mes & Filhos Ld.ª – Processo nº 3143/14 – CP – 
União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro 
da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS A 
TÍTULO DE LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO DE UTILI-
ZAÇÃO, SOLICITADO PELA SANTA CASA DA MISE-
RICÓRDIA (LAR ANTÓNIO ALMEIDA COSTA) – PRO-
CESSO 8471/05 – PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/2953
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 78, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
13.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento de taxa a título de licen-
ça de autorização de utilização, no montante de € 
260,50 (duzentos e sessenta euros e cinquenta cên-
timos), solicitado pela Santa Casa da Misericórdia 
(Lar António Almeida Costa) – Processo nº 8471/05 
– PL – União de Freguesias de Santa Marinha e São 
Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS A 
TÍTULO DE LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO DE UTILI-
ZAÇÃO, SOLICITADO PELA SANTA CASA DA MISE-
RICÓRDIA (LAR ANTÓNIO ALMEIDA COSTA) – PRO-
CESSO 146/93 – PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2016/3787
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 79, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
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a isenção do pagamento de taxa a título de conces-
são da autorização de utilização, no montante de € 
4.078,00 (quatro mil e setenta e oito euros), solici-
tado pela Santa Casa da Misericórdia (Lar António 
Almeida Costa) – Processo nº 146/93 – PL – União 
de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 
EMISSÃO DE LICENÇA DE OBRAS E DA TAXA MUNI-
CIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO REGIONAL DO PORTO DAS TESTEMUNHAS 
DE JEOVÁ – PROCESSO 3055/13 - PL – UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/3940
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 80, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
21.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento de taxa de emissão de li-
cença de obras, no montante de € 2.079,88 (dois 
mil e setenta e nove euros e oitenta e oito cênti-
mos), e indeferir o pedido relativo à taxa municipal 
de urbanização, solicitado pela Associação Regional 
do Porto das Testemunhas de Jeová – Processo nº 
3055/13 – PL – União de Freguesias de Mafamude 
e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE APRECIAÇÃO, SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS DE SERZE-
DO – PROCESSO 3733/15 - PL – FREGUESIA DE 
SÃO FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/3785
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 81, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento de taxa municipal de apre-
ciação, no montante de € 227,00 (duzentos e vinte 
e sete euros), solicitado pela Associação de Socor-
ros Mútuos de Serzedo – Processo nº 3733/15 – PL 
– Freguesia de São Félix da Marinha, nos termos 
informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
SOLICITADO POR LUBRIGAIA, COMERCIALIZAÇÃO 
DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LDA – PROCESSO 
Nº 1137/15 – PC, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SAN-
DIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/3776
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 82, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 

26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada por LubriGaia Comer-
cialização de Derivados do Petróleo Ld.ª – Proc.º 
1137/15 – PC, União de Freguesias de Sandim, Oli-
val, Lever e Crestuma e manter o despacho do Sr. 
Vice-Presidente de 18.11.2015, que determinou a 
notificação da reclamante da liquidação da taxa de-
vida pela instalação e funcionamento de posto de 
abastecimento de combustíveis, no montante de 
1.500,00 € (mil e quinhentos euros), relativa ao 
ano de 2015, nos termos informados.

DIVERSOS
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELA EPAN PORTUGAL – 
REDE EUROPEIA ANTI POBREZA
EDOC/2016/2208
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 83, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara para ratifi-
car. Autorizo. 12.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 12.01.2016 
que autorizou a cedência graciosa do auditório da 
biblioteca municipal, solicitado pela EPAN PORTU-
GAL – REDE EUROPEIA ANTI-POBREZA, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO PARQUE 
BIOLÓGICO, SOLICITADO PELA ESCOLA DE MÚSI-
CA DE PEROSINHO
EDOC/2016/3426
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 84, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
20.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa pela utilização do 
auditório do Parque Biológico, solicitado pela Escola 
de Música de Perosinho, nos termos informados.
RECURSO HIERÁRQUICO – PROPOSTA DE INDE-
FERIMENTO - PROCESSO 378/VT/2015 – SANTA 
MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA – INF.Nº 
3782015-26F
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 85, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
26.01.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o recurso hierárquico apresentado pela administra-
ção de condomínio do prédio sito na Rua Particular 
Às Árvores, 262 – 1º Esq.º Traseiras, Processo nº 
378/VT/2015, União de Freguesia de Santa Mari-
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nha e São Pedro da Afurada e confirmar o ato re-
corrido, nos termos informados.
CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO - APOIO 
À EXTREME CONTEÚDOS, PARA A REALIZAÇÃO 
DA CORRIDA MUNDIAL “WINGS FOR LIFE-SPINAL 
CORD RESEARCH FOUNDATION”
EDOC/2016/2751
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 86, apenas no 
original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre 
o Município de Vila Nova de Gaia e Extreme, Events 
& Services Ld.ª, para a realização da corrida mun-
dial “Wings for Life-Spinal Cord Research Founda-
tion”, nos termos informados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 87, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 
horas e 50 minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te ata aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no nº 1 do art.º 34.º do CPA, e no nº. 1 do 
art. 57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 
bem como do n.º 1 do art. 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2013.10.25.    
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.2. ATA N.º 4
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
22 DE FEVEREIRO DE 2016
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira.
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa; 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa.

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO:
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira
PRESIDIU À REUNIÃO:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dra. Manuela Garrido
HORA DA ABERTURA: 17 horas.
HORA DE ENCERRAMENTO: 18 horas e 40 minutos.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO Nº 1

O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto, 
apresentou o Voto de Louvor e Reconhecimento 
que a seguir se transcreve:
“No dia 19 de Fevereiro de 2016, ficará para sem-
pre na memória daqueles que viveram os 21 anos 
de uma entrega total do Eng.º Salvador Almeida, à 
frente dos Bombeiros Sapadores de Gaia e da Pro-
tecção Civil.
Terminou as suas funções de Comandante dos 
Bombeiros Sapadores de Vila nova de Gaia, o Se-
nhor Comandante Eng.º Salvador Almeida.
Durante 39 anos de dedicação e entrega à Admi-
nistração Pública, sendo 21 deles aos Bombeiros 
Sapadores e Protecção Civil de Vila Nova de Gaia.
Um homem sempre preocupado com o ambiente, a 
Engenharia Sanitária, ao Saneamento, ao abaste-
cimento de água, às poluições, ao tratamento dos 
resíduos, sempre com uma carreira muito promis-
sora, sendo premiado pela Secretaria de Estado 
num concurso nacional, na área da investigação do 
ambiente.
Nestes últimos (21) anos desempenhou o cargo de 
Comandante, com um elevado sentido de respon-
sabilidade, tendo gerido processos estruturantes 
para a vida da Protecção Civil e dos Bombeiros, no-
meadamente a criação de uma sala de aulas de raiz 
e a oferta de um preparador de Educação Física, 
apostando assim na modernização pela Educação.
Ao longo destes anos foi gratificante contar com o 
saber do comandante Eng.º Salvador Almeida, na 
concretização de projetos essências para a melho-
ria da qualidade de vida dos Gaienses, e salien-
tar o ambiente e a relação institucional, traduzindo 
numa procura incessante de soluções para os di-
versos problemas, mostrando uma disponibilidade 
total para novos desafios.
Assim sendo e pela sua dedicação demonstrada na 
defesa das populações, pela sua colaboração pres-
tável na informação ao exterior, na valorização do 
bombeiro.
Foram vinte e um anos de dedicação exclusiva e 
apaixonada ao Município de vila nova de Gaia, pelo 
que sabemos, foram também, um tempo de enor-
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me realização pessoal.
Pelo exposto os Vereados do PSD, entendem ser 
da maior justiça e merecimento a atribuição de um 
Voto de Louvor e Reconhecimento.
Vila nova de Gaia, 22 de Fevereiro de 2016.
P`los Vereadores do PSD
Elísio Pinto”

PONTO PRÉVIO Nº 2
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Aguiar, 
apresentou um Voto de Pesar pelo falecimento do 
jovem atleta Fábio Roxo.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. 
Eduardo Vítor de Almeida Rodrigues, em seu 
nome e de todos os restantes Vereadores, as-
sociou-se aos votos apresentados.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 03 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA REALIZADA EM 01 DE FEVEREI-
RO DE 2016 (ORDINÁRIA)
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente a Ata nº 03 da reunião de Câmara 
realizada em 01 de fevereiro de 2016 (ordinária), 
com exceção da Sr.ª Vereadora Engª Mercês Ferrei-
ra que não esteve presente na referida na reunião 
de Câmara, por motivo justificado.
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONSUL-
TA E O VALOR DA DÍVIDA TOTAL APURADA, ACRES-
CIDOS, AMBOS, DOS € 3.634.783,82, A SER CON-
SIDERADAS PARA A OPERAÇÃO DE SANEAMENTO 
FINANCEIRO - PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
EDOC/2016/9953
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara para ratifi-
cação. 02.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 02.02.2016 
que aprovou a proposta de alteração do valor da 
consulta e o valor da dívida total apurada, acresci-
dos, ambos, dos €3.634.783,82, a ser consideradas 
para a operação de saneamento financeiro e a pror-
rogação do prazo para apresentação das propostas, 
nos termos informados
APROVAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO FINAN-
CEIRO E ESTUDO FUNDAMENTADO DA SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E DELIBERAR SUBMETER O MESMO À ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO, PARA EFEI-
TOS DO N.º 5 DO ART.º 58.º DA LEI N.º 73/2013, 
DE 3 DE SETEMBRO.
Foi presente o documento referido em epígrafe que 

se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor Rodrigues verteu para a ata da presente reu-
nião, o seguinte texto:
“A introdução a este ponto passa pela evidenciação 
das tendências recentes e pelos constrangimentos 
vividos com as enormes sentenças judiciais transi-
tadas em julgado.
Nestes dois anos de mandato, diminuímos o pas-
sivo, tendo sido, de acordo com o Anuário Finan-
ceiro dos Municípios – 2014 (OTOC, 2015), o Mu-
nicípio do País com a melhor execução financeira 
na redução do passivo (cf. http://pt.calameo.com/
read/00032498129f77e60df63).
Ao mesmo tempo, mantivemos indicadores muito 
relevantes de investimento, tendo sido, de acordo 
com o Anuário Financeiro dos Municípios referido, 
o terceiro Município do país com maior volume de 
investimento e o quarto em termos de investimento 
com transferências de capital. O que mudou foi o 
tipo de investimento: passamos a um Investimento 
Inteligente, a um programa integrado de reabili-
tação e de manutenção de equipamentos e de es-
paços públicos, ao mesmo tempo que assumimos 
alguns investimentos novos, numa lógica de Inteli-
gência e de Sustentabilidade.
De facto, chegamos a esta fase com uma recupe-
ração extraordinária. Baixamos o passivo para va-
lores históricos, diminuímos grandemente o prazo 
médio de pagamentos, reestruturamos a dívida, 
renegociamos contratos e sentenças judiciais. Não 
o fizemos por vocação contabilística, mas pela con-
vicção democrática, por valorização do rigor e da 
boa gestão, afinal, da forma cuidada de tratar do 
dinheiro dos impostos do povo.
Tal ocorreu ao mesmo tempo que assumimos a ne-
cessidade de mudar de paradigma, baixando im-
postos, taxas e tarifas (reduzimos o IMI em 8%, 
o que permitiu conter o efeito das reavaliações de 
imóveis, poupando 3,7 milhões de euros às famílias 
gaienses e reduzimos a fatura da água à custa da 
redução da taxa de resíduos sólidos em 6,5%).
Ao mesmo tempo, reforçamos as políticas sociais, 
na educação, ação social, políticas de infraestru-
turas e de sustentabilidade, entre outras. Tentou, 
assim, mostrar-se que a crise não se resolve en-
tregando a fatura ao povo, pelo aumento dos im-
postos. A crise resolve-se pela boa gestão, pelo 
emagrecimento inteligente da estrutura, pela ca-
pacidade de definir políticas fortes e sustentáveis, 
com prioridades inteligentes e sustentáveis.
Em 2014 reduzimos o passivo da Câmara em mais 
de 23 milhões de euros, a que se somou o paga-
mento de cerca de 3,5 milhões de euros de passi-
vo da Gaianima, então em fase de liquidação. Em 
2015 teremos um resultado ainda melhor, quer em 
termos de execução financeira, quer em termos de 
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investimento. Significa isto que, em dois anos, re-
duzimos o passivo em mais de 50 milhões de euros. 
Implementamos as Recomendações do Tribunal de 
Contas e, no quadro da resposta enviada ao referido 
Tribunal, solicitamos a realização, por parte deste, 
de uma Auditoria de Acompanhamento à Câmara 
Municipal, relativa ao atual mandato, que permita 
aquilatar o atual modelo de gestão, as alterações 
ocorridas e a convicção que temos, segundo a qual 
o Município de Vila Nova de Gaia passou a inscre-
ver-se na lista de Municípios exemplares na gestão 
municipal rigorosa, inteligente e sustentável.
Foi implementado um programa interno de regu-
larização de dívidas a terceiros, destacando-se a 
redução de 82.163.946,40 € desde o dia 1 de no-
vembro de 2013 até 30 de setembro de 2015.

Da análise do comportamento da receita líquida 
arrecadada, conjugada com a trajetória da dívida 
total municipal, é expetável que o limite legal da 
dívida, estabelecido de acordo com o artigo 52º 
da Lei n.º 73/2015, possa ser atingido até final de 
2016, garantindo um regresso à normalidade or-
çamental e funcional de um Município que, com a 
dimensão de Vila Nova de Gaia, enquanto tercei-
ro maior concelho do País, importa decisivamente 
para o desenvolvimento económico, social e finan-
ceiro de Portugal. 

Avaliando o comportamento da dívida pelo prisma 
da maturidade é possível verificar, fixando como 
ponto de comparação o mês de Agosto dos últimos 
3 anos, que a trajetória de redução foi aprofunda-
da, relevando o esforço e enfoque inequívoco sobre 
a natureza de reequilíbrio orçamental encetado.

Importa referir a este propósito, dando ênfase ao 
esforço encetado pelo atual executivo municipal, e 
de acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios 
Portugueses – 2014, publicado pela OTOC – Ordem 
dos Técnicos Oficiais de Contas que “Vila Nova de 
Gaia embora continue a ser o segundo Município 
com maior passivo, totalizando em 2014, 178,1 M€, 
apresentou em 2014 a maior diminuição de passivo 
exigível ao baixar o valor em 23,2 M€ (-11,5%)” 
(pág. 222).
Para além da demonstração apresentada anterior-
mente sobre a regularização da dívida aos forne-
cedores, o Município iniciou a trajetória de redução 
do prazo médio de pagamentos, sendo de registar 
essa tendência no último ano e meio. Pela primeira 
vez, o Município garantiu o cumprimento do prazo 
médio estabelecido pela lei, condição indispensável 
à libertação das amarras legais que pendem sobre 
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o Município, como é possível verificar no quadro in-
fra. 

Assumimos a necessidade de uma gestão equilibra-
da, inteligente e sustentável, a partir dos instru-
mentos existentes e tendo também como elementos 
inspiradores a Auditoria Orientada ao Endividamen-
to Municipal (2008 a 2012), realizada pelo Tribu-
nal de Contas (cf. http://www.tcontas.pt/pt/actos/
rel_auditoria/2015/2s/audit-dgtc-rel013-2015-2s.
shtm), que ditou um Juízo Desfavorável às contas 
municipais desse período, mas também a Auditoria 
de Apuramento da Dívida Real do Município de Vila 
Nova de Gaia, realizada pelo Dr. Pedro Mota e Cos-
ta, onde se constatam diversos problemas, nome-
adamente o reporte à DGAL de dívida subavaliada, 
contribuindo dessa forma para a errada inscrição 
do passivo municipal ao longo de vários anos.
Consubstanciando os princípios do Rigor, da Trans-
parência e da Responsabilidade na gestão da “coisa 
pública”, e insistindo no princípio da desoneração 
fiscal como um mecanismo indutor do reforço da 
coesão social e de alavancagem ao desenvolvimen-
to económico e consequentemente social, os nú-
meros apresentados correspondem à factualidade 
já atingida passados vinte e quatro meses do ato de 
tomada de posse. E isto é feito colocando em causa 
alguns dos paradigmas da gestão pública, como o 
reforço da importância das despesas correntes em 

detrimento da equívoca sacralização das despesas 
de capital, desde que orientadas à dinamização do 
terceiro setor, através da prestação e contratualiza-
ção de serviços de caráter social (emprego, apoio 
social, educativo), através da alocação de recursos 
a atividades de manutenção, reabilitação funcional 
e infraestrutural de ativos municipais ou através da 
internalização de empresas e estruturas munici-
pais, como a Gaianima ou o Parque Biológico.
Através da apresentação dos aspetos considerados 
mais relevantes, sem prejuízo de uma análise mais 
detalhada que pode efetuar-se através da consulta 
do Relatório e Contas do Município, procurou de-
monstrar-se que, apesar de a situação financeira 
do Município não ter ainda atingido o equilíbrio pre-
tendido, uma parte do processo de saneamento e 
reequilíbrio foi concretizado num espaço de tempo 
muito curto, a partir de alguns fatores concretos:
1. A evolução descendente da dívida, com uma re-
dução de 10,5% em 2014 e com um caminho se-
melhante em 2015.
2. A autonomia financeira crescente, representan-
do as receitas próprias, um peso de 60,8% do total 
da receita arrecadada.
3. A diminuição do total da despesa no montante de 
6.526,07 milhares de euros, exibindo uma redução 
de 4,8% relativamente a 2013.
4. A criação de poupança corrente e na transição 
de um saldo final para financiamento de futuros in-
vestimentos.
Importa referir que são, assim, criados recursos 
próprios que permitem à Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, apesar dos constrangimentos finan-
ceiros e económicos patentes no cenário macroe-
conómico do país, adquirir a resiliência necessária 
para se poder afirmar como um território, objetiva-
mente, de excelência e de rigor na gestão.
Assumiu-se um trabalho exclusivamente assente 
no orçamento municipal, ao mesmo tempo que se 
preparam projetos e candidaturas para o momento 
de abertura das esperadas linhas de financiamento. 
Em ambos os casos, o mote foi sempre a prioriza-
ção ao Investimento Inteligente e ao Desenvolvi-
mento Sustentável, único caminho para um Municí-
pio de referência nacional.
Tudo isto teria garantido a total sustentabilidade e 
autonomia do Município, não fosse o trânsito em 
julgado de dois dos principais processos judiciais:
- Processo VL9: condenação indemnizatória re-
sultante da ocupação de parcelas privadas para a 
construção da VL9 (ligação entre a Ponte Infante 
D. Henrique e a EN222), sem cumprimento das 
contrapartidas assinadas no contrato-promessa de 
permuta, que previa a obrigação do Município in-
fraestruturar os terrenos adjacentes à VL9 ou, em 
contrapartida, pagar 10 mil euros por dia de in-
demnização (não há erro de escrita…). Ora, esse 
contrato assinado em 2002 não foi cumprido: não 
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foram infraestruturados os terrenos adjacentes à 
VL9 nem foi paga qualquer indemnização. A em-
presa lesada, José Miguel & Irmão, entrou em pro-
cesso de insolvência (foram lesados cerca de 200 
postos de trabalho), e avançou para tribunal para 
ser ressarcida dos danos sofridos. 
Por decisão irrecorrível de Outubro de 2015 (mais 
de 10 anos depois do início da litigância, o Municí-
pio foi condenado nos seguintes termos:
a) A pagar aos exequentes a quantia de 
9.076.925,00€, atualizada de acordo com os ín-
dices anuais de preços no consumidor, publicados 
pelo INE, referentes aos anos de 2003 a 2006, va-
lor esse acrescido dos juros de mora (civis), à taxa 
legal, desde a citação e até integral pagamento;
b) A reconhecer o direito de construção nos terre-
nos dos exequentes, designados por “área urbani-
zável”, numa área de 81.269 m2, tendo em con-
ta as condicionantes definidas, isto é, os projetos 
respeitem o PDM de Vila Nova de Gaia e a solução 
urbanística preconizada seja aquela que consta no 
plano de urbanização da área envolvente da VL9, 
em elaboração à data do contrato.
Este processo obriga o Município a recorrer a um 
Programa de Saneamento Financeiro, de forma a 
garantir as verbas avultadas necessárias ao cum-
primento da sentença judicial.
- Processo CIMPOR: trata-se de um processo ge-
rado pela colocação unilateral de um sinal de trân-
sito que inibia o acesso aos silos localizados nas 
Devesas, dificultando a operação industrial durante 
parte da semana. Resultou numa indemnização de 
perto de 4 milhões de euros.
A ausência de liquidez para cumprir a sentença, 
lava o Município a recorrer ao saneamento finan-
ceiro.
Várias dúvidas ficam ainda clarificadas:
1. Por que razão não avançou o Município com o 
saneamento financeiro no início do mandato, dada 
a situação gravíssima de endividamento? Porque se 
isso tivesse acontecido, e atendendo ao facto de 
não serem possíveis 2 operações de saneamento 
financeiro cumulativamente, com as sentenças ju-
diciais transitadas em julgado só nos restaria ade-
rir ao Fundo de Apoio Municipal. Assim, fizemos 
um compasso de espera para regularizar tudo no 
âmbito de um programa de saneamento financei-
ro, fugindo das consequências do Fundo de Apoio 
Municipal.
2. Por que razão não optou o Município por uma so-
lução parcial de saneamento financeiro, só adstrita 
às sentenças? Porque tecnicamente o saneamento 
financeiro é uma operação para cobrir a dívida cer-
ta, líquida e exigível do Município e nessa condição 
(certa, líquida e exigível) estão todas as dívidas de 
tesouraria e não apenas as sentenças. Por outro 
lado, muita dessa dívida de tesouraria tem vários 
anos, devendo ser apaga quanto antes.

3. Por que razão não avança o Município para um 
empréstimo “comercial” normal? Porque a lei proí-
be que Município em sobre-endividamento o façam.
4. Por que razão não há riscos de novo processo 
de desnorte financeiro? Porque o Município apenas 
recebe dinheiro para pagar dívidas vencidas, e não 
para novos investimentos.
5. Por que razão entendeu o Município pagar priori-
tariamente dívidas de mandatos passados, deixan-
do acumular alguns pagamentos do mandato em 
curso? Porque essas dívidas de mandatos passados 
estavam a contar juros de mora muito penaliza-
dores para o Município. Entre a “vaidade” de ter 
a conta deste mandato limpa e a circunstância de 
acumular juros avultados, optamos pelo modelo 
mais racional de gestão.
Vila Nova de Gaia, 22 de fevereiro de 2016.
Eduardo Vítor Rodrigues (Presidente)”
O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto 
verteu para a ata da presente reunião o seguinte 
texto:
“DECLARAÇÃO POLÍTICA
Ensinam os manuais da boa gestão que, para as 
despesas extraordinárias, deve procurar-se uma 
solução financeira adequada, com recurso a uma 
receita de exceção, não se misturando assim, ges-
tão de encargos correntes com gestão de caráter 
extraordinário e de longo prazo.
A consolidação do endividamento tem regras, só 
sendo exigível o recurso a este instrumento finan-
ceiro, quando se ultrapasse um determinado indi-
cador.
Numa escala que tem um máximo de 3, em que os 
referenciais que aconselham o saneamento finan-
ceiro se situam entre o 1.5 e os 2.25, o Município 
encontra-se, atualmente e no ano anterior, segun-
do o próprio relatório, classificado com um valor de 
1.8, muito próximo do valor mínimo inferior.
Por outro lado, quer o mesmo relatório, quer os 
resultados de exercício, comprovam que aqueles 
indicadores permanecem estáveis e não se degra-
daram nos últimos 3 anos e nem sequer se apro-
ximam da segunda metade mais perigosa daquele 
intervalo.
Entretanto, as receitas próprias do Município até 
subiram e os indicadores de endividamento até re-
gistaram melhor desempenho, pelo que se o presi-
dente da Câmara quisesse, como agora afirma, res-
peitar (e ter em conta) os referenciais do relatório 
ou a situação de emergência que agora é invocada, 
já deveria há muito tempo ter tomado a iniciativa 
de promover o dito “saneamento” financeiro, e es-
tranhamente não o fez.
Assim, a primeira conclusão que daqui se retira é 
que o Município, sob o ponto de vista financeiro, é 
perfeitamente sustentável.
Isto significa que os meios libertos, o dito cash 
flow, que inclui para além dos resultados líquidos, a 
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variação das amortizações e das provisões, tem ge-
rado meios suficientes para amortizar a dívida, que 
segundo o mesmo relatório diz que já amortizou 
cerca de 82 milhões de euros até 30 de setembro 
de 2015.
O presidente da Câmara propagandeia de forma 
unilateral que “em 2014 reduzimos 23 milhões de 
euros ao passivo e em 2015 a redução foi ligei-
ramente superior. Esta poupança em dois anos de 
quase 50 milhões colocaria o Município a cumprir 
os limites do endividamento, o que não sucede há 
vários anos … mas o desfecho dos processos judi-
ciais relativos à VL9 e À CIMPOR …prejudica esse 
objetivo”(in JN, 13.02.2016).
Afirmamos nós, em nome da verdade e no exercí-
cio do direito de contraditório, que é absolutamente 
falso.
Sem prejuízo do mérito reclamado pelo presidente 
da Câmara na diminuição do passivo, os indicadores 
de endividamento melhoraram significativamente 
também e sobretudo ao bom desempenho financei-
ro, promovido pelo executivo anterior, que garantiu 
uma redução do passivo municipal, em cerca de 
80 milhões de euros, entre 2008 e 2013, conforme 
comprovam os documentos de execução financeira.
A este facto, há que acrescentar, de acordo com 
a interpretação dos referidos documentos, que a 
partir de 2015, os encargos com a banca caíram 
anualmente em 4 milhões de euros.
Na verdade, e não negando os progressos nos re-
sultados de atividade, reconhecidos pelo Anuário 
dos Municípios Portugueses, não é menos verdade 
que o montante da dívida era perfeitamente com-
paginável com o volume de investimento incutido 
pelo executivo anterior e pela dimensão do próprio 
Município, o que o coloca abaixo do 30.º lugar, no 
ranking das dívidas “per capita” dos municípios 
portugueses.
O presidente da Câmara defende o recurso, só 
agora, a este instrumento de gestão financeira, 
alegando como pretexto as indemnizações corres-
pondentes às condenações judiciais relativas aos 
processos da VL9 e da Cimpor, quem constituem 
encargos extraordinários.
Logo, tratando-se de dívida extraordinária, e tal 
como os Vereadores do PSD tiveram oportunidade 
de realçar na declaração de voto de 8 de Janeiro, 
se esta fosse a verdadeira e única razão do pedido 
de saneamento financeiro, o montante do financia-
mento para pagar a dívida deveria corresponder a 
um máximo de 17 milhões, dado que a gestão cor-
rente se encontra equilibrada.
Todavia, o que o presidente da Câmara propõe-se a 
pedir emprestado o dobro deste valor, ou seja, 34 
milhões de euros.
Aliás, a este propósito importa abrir um parêntesis, 
para denunciar a trapalhada de explicações que se 
sucedem nos fundamentos invocados para a maio-

ria municipal sustentar o valor deste montante.
Inicialmente, e porque o valor da indemnização à 
Cimpor era absolutamente desconhecido, mas indi-
ciariamente maior, o presidente da Câmara defen-
deu o recurso à medida por um valor substancial-
mente elevado, por ser este o último recurso para 
garantir uma almofada financeira que abarcasse 
também aquele encargo, uma vez que a falta de 
recursos para liquidar o mesmo poderia implicar à 
obrigatoriedade legal da inclusão do Município no 
Fundo de Apoio Municipal (FAM).
Não obstante, na pendência de análise e discussão 
do saneamento financeiro, e porque entretanto foi 
decretada a sentença condenatória da Cimpor, que 
obriga ao pagamento de uma indemnização de 3,7 
milhões, o presidente da Câmara em vez de a con-
siderar no valor já inscrito no empréstimo (atá por-
que o valor é muito abaixo da estimativa), ordena 
que o procedimento aguarde e inclua também este 
encargo, fazendo acrescentar aquele montante ao 
pedido inicial, com a agravante de utilizar este des-
fecho judicial para justificar o prejuízo da poupança 
municipal dos dois últimos anos.
Um argumento da mais pura conveniência, que 
nem a violação das regras do endividamento pode-
rá justificar, porquanto lesiva dos legítimos interes-
ses patrimoniais dos gaienses.
Mais, o aceno sistemático da salvação da inclusão 
do Município no FAM por mérito da atual gestão 
municipal, ameaça transformar-se no conto do Pe-
dro e o lobo, de Vila Nova de Gaia.
Os parâmetros para aferir sobre aquela imposição 
legal reportam a 31 de Dezembro de 2013 e Vila 
Nova de Gaia não está e nunca esteve na lista dos 
19 municípios em calamidade financeira e obriga-
dos a incluir o FAM. Ponto final.
E porque é que o presidente da Câmara pro-
põe um empréstimo de 34 milhões de euros?
Porque, contrariando as mais elementares regras 
da boa gestão que sempre defendeu e, em nome 
das quais, muito critica as opções de governação 
municipal anteriores, o presidente da Câmara pre-
tende converter 17 milhões de euros de dívida cor-
rente, e de curto prazo (que não é extraordinária), 
em dívida de longo prazo (a maturidade do em-
préstimo é de 14 anos), o que implica o pagamento 
adicional de mais de 2 milhões de euros de encar-
gos do que seria necessário para a operação e que 
sairão dos bolsos dos gaienses, ao mesmo tempo 
que se obriga a implementar um plano de austeri-
dade mais duro para o Município.
Porque o presidente da Câmara se prepara para li-
quidar cerca de 3.000 faturas, correspondentes a 
dívida de curto prazo de 2014 e 2015, que são da 
sua responsabilidade e que deveriam ser cobertas 
pelo saldo de tesouraria, a pretexto do recurso a 
uma medida com caráter excecional.
E para é que o presidente da Câmara quer um 
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empréstimo de 34 milhões de euros?
Não para acudir ao pagamento de duas dívidas ex-
traordinárias, que são as indemnizações da VL9 e 
da Cimpor, nem para precaver qualquer situação de 
emergência financeira, presente ou futura do Muni-
cípio, o que mereceria o nosso apoio, mas para que 
o presidente da Câmara crie uma almofada finan-
ceira para ser utilizada, de acordo com o calendário 
eleitoral que se aproxima, da forma e nas condições 
que melhor convierem, nesta segunda metade do 
mandato, tendo por único objetivo a sua reeleição.
Mas, de acordo com as regras básicas da boa ges-
tão, o montante necessário para financiar estas dí-
vidas extraordinárias devia ser equivalente ao va-
lor efetivamente dívida. Quando se tem excesso de 
despesa deve gerar-se ou recorrer-se a medidas 
extraordinárias, de igual montante, para se obter o 
equilíbrio das contas.
Como fica provado pelas informações fornecidas 
pelos serviços, pelos resultados de exercício e pe-
las próprias declarações do presidente da Câmara, 
o Município tem gerado meios suficientes para, em 
termos de gestão corrente, amortizar dívida e re-
duzir prazos de pagamento, e até alcançar resulta-
dos líquidos positivos, que não justificam o recurso 
ao crédito para além do valor correspondente as 
das referidas indemnizações, ou seja, metade do 
montante que a atual maioria socialista pretende 
obter.
É, aliás, sintomático que, dos vários bancos consul-
tados e que apresentaram propostas, apenas um 
banco se proponha financiar o montante total soli-
citado e o banco que apresentou as melhores con-
dições – Caixa Geral de Depósitos, o único do setor 
público – apenas se proponha a financiar metade 
do valor solicitado – isto é, 17.703.439,80 euros 
– ou seja, curiosamente o valor correspondente às 
condenações judiciais da VL9 e da Cimpor.
Por isso, o segundo financiamento, que é desneces-
sário, não passa de uma manobra arquitetada pelo 
presidente da Câmara, no sentido de gerar fundos 
suficientes para atacar, de forma populista, a par-
te final do presente mandato autárquico e obter 
dividendos políticos através do financiamento de 
obras, atribuição de comparticipações financeiras e 
distribuição de subsídios, sempre a coberto de uma 
gestão rigorosa, e ainda por cima com os méritos 
de ter operado um verdadeiro milagre financeiro.
Mas como diz o povo, “quando a esmola é grande, 
até o povo desconfia”.
A lógica do plano da atual gestão municipal é sim-
ples. Aparecer numa primeira fase como vítimas 
dos erros dos outros, e aqueles que, de forma sé-
ria, arrumaram a casa, reduziram a dívida, encur-
taram os prazos de pagamento e apresentaram re-
sultados líquidos positivos e agora que arrumaram 
a casa, vão passar à segunda fase que é do cresci-
mento, dispondo de uma bolsa financeira adicional 

de 17 milhões de euros para o efeito.
Isto soa muito bem ao eleitor, mas custa muito caro 
aos contribuintes.
Por isso, importa que os gaienses saibam que a 
campanha eleitoral que o presidente da Câmara se 
prepara para fazer, de acorde com as informações 
dos serviços de dívida fornecidos pelos bancos cus-
tará, no mínimo e exatamente 2.117.980,56 euros, 
o que corresponde aos juros e encargos decorren-
tes da utilização de 50% do valor aprovado pelo 
Santander Totta, como é pretensão do presidente 
da Câmara (cfr. com o serviço de dívida apresenta-
do pelo próprio banco).
Alerta-se, no entanto, que o prejuízo dos gaienses 
atingirá com toda a certeza maiores proporções, 
porquanto nesta data a taxa de referência Euribor 
está em valores mínimos históricos, cuja probabi-
lidade e tendência desta variáveis subir no futuro 
próximo é irreversível, com o consequente agra-
vamento dos encargos financeiros do empréstimo.
Acresce que esta operação, pela sua própria natu-
reza, terá ainda o custo adicional de condicionar as 
opções e os recursos financeiras, a atividade mu-
nicipal e as gestões futuras, ao longo dos próximos 
14 anos, ou seja, até 2030.
Um preço muito alto para uma finalidade tão efé-
mera, que o presidente da Câmara não tem o di-
reito de impor aos gaienses, só porque sim, e isto 
porque a atual dívida de curto prazo do Município, 
o que corresponde a 10% das receitas correntes, 
facto este que nem o relatório que fundamenta o 
recurso ao saneamento financeiro contraria, não 
obstante este documento pareça feito à medida do 
recurso ao empréstimo, em face dos números ba-
terem tão certos e “casarem” tão bem.
Em tese, e não fora as condições punitivas das sen-
tenças, a estrutura financeira do Município até po-
deria permitir que o valor das próprias indemniza-
ções compensatórias pudesse ser acomodado como 
um custo de exploração, uma vez que as contas 
municipais têm vindo a apresentar resultados líqui-
dos positivos sucessivos, com particular incidência 
para 2014, o último exercício apurado, que regista 
um resultado líquido de 16 milhões de euros.
Em conclusão:
O valor mutuado é excessivo e injustificado porque 
não há desequilíbrio estrutural, as regras do endivi-
damento se mantêm inalteradas e os resultados de 
exercício o desaconselham.
O presidente da Câmara, que muito gosta de evi-
denciar os méritos da sua gestão e é um fervo-
roso adepto das preocupações de carácter social, 
propõe-se aumentar os juros a pagar pela Câmara 
Municipal em 2 milhões de euros e aceitar um con-
junto de medidas de austeridade a troco, apenas e 
só, de uma bolsa de dinheiro que lhe permita criar 
melhores condições para ser reeleito para um se-
gundo mandato.
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As finanças e a situação financeira da Câmara, bem 
como os processos relativos à VL9 e à Cimpor não 
são nenhum segredo, sempre estiveram na dispo-
nibilidade e são do conhecimento do presidente da 
Câmara, que até os votou favoravelmente, enquan-
to vereador. Por isso, não é sério que o presidente 
da Câmara justifique o saneamento da dívida de 
curto prazo, da sua responsabilidade, por exemplo, 
com o pagamento de dívidas do executivo anterior 
cujos “credores estavam a beneficiar de juros de 
mora pornográficos, muito acima do que cobra a 
banca”, que já há muito sabia, mas que só agora 
vem criticar.
Também não é sério propor o saneamento financei-
ro do Município em 2015, com recurso a medidas 
de contenção da despesa quando as despesas de 
funcionamento do Município, em 2014, de acordo 
com a respetiva conta de gerência, registaram um 
aumento de cerca de 7,5 milhões de euros.
Afinal o ator material do saneamento financeiro, 
em ambos os casos, foi contribuinte líquido do pro-
blema que agora quer ver resolvido.
Primeiro, na oposição, porque não denunciou, en-
quanto Vereador, o prejuízo que a mora de paga-
mento das dívidas aos credores causou aos cofres 
do erário municipal.
Depois, enquanto presidente de Câmara, porque 
consentiu o aumento de despesa supérflua, que re-
vela pouca preocupação com a situação financeira 
Município, que ele próprio diz ser de emergência.
Afinal, qual é a moralidade do presidente da Câma-
ra que agora critica desvarios da governação ante-
rior e aplica uma receita igual à de todos os outros, 
qual seja o recurso ao crédito, passando a fatura às 
gerações futuras?
Importa, por fim, referir que quem sempre se as-
sumiu, sem reservas, ser o herdeiro de Luís Filipe 
Menezes, foi o presidente da Câmara.
E um herdeiro ou repudia a herança ou a aceita, 
para o melhor e para o pior. E quando a aceita, não 
pode fazê-lo pela metade, porque está obrigado a 
aceitar o todo, ou seja, os benefícios, mas também 
os encargos que resultam da mesma.
Por tudo quanto antes vai alegado o PSD Gaia ma-
nifesta a sua indisponibilidade para a acompanhar 
o (de)mérito do saneamento financeira apresenta-
do, razão pela qual os Vereadores do PSD votarão 
contra a proposta de adjudicação da operação de 
financiamento a médio e longo prazo que lhe cor-
responde.
Vila Nova de Gaia, 22 de Fevereiro de 2016
P`los Vereadores do PSD Gaia,
Elísio Pinto”
O Senhor Vereador, Dr. Delfim de Sousa disse que 
os Gaienses podem orgulhar-se do trabalho desen-
volvido pelo Sr. Presidente. Que o Sr. Presidente 
usou de determinação, coragem e sabedoria na li-
derança de um processo complicado e difícil. Que 

foi muito difícil e, concerteza a quota parte dos elei-
tores que pessoalmente representa, têm a dizer ao 
Sr. Presidente que é com muita satisfação e honra 
que têm o Sr. Presidente à frente dos destinos da 
Câmara Municipal, trabalhando com a honestidade 
e segurança que demonstrou. 
Alargou um voto de felicitação à Sr.ª Dr.ª Manuela 
Garrido, enquanto Diretora Municipal e responsável 
pelo Departamento Financeiro, bem como à equipa 
que lidera, pela forma responsável, de excelência e 
profissional como lideraram juntamente com o Sr. 
Presidente e com o Executivo Municipal, este dos-
sier.
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto disse que este em-
préstimo vai onerar em mais 4 milhões de euros 
a dívida da Câmara nestes 14 anos para executi-
vos vindouros que, porventura, possam gerir a Câ-
mara Municipal. Que apesar do Banco Santander 
apresentar 1,5 na taxa Euribor e a Caixa Geral de 
Depósitos, 1,34, pensa ser a taxa mais baixa que 
efetivamente hoje se pode ter, mas neste percurso 
de 14 anos, certamente que esta taxa vai ter algu-
ma oscilação para cima e certamente que estes 4 
milhões de euros poderão ser muito mais. Que a 
posição manifestada pelo PSD é legítima e tenta 
com credibilidade fazer a sua oposição à Câmara 
Municipal e o Sr. Presidente tem de o aceitar.
O Sr. Presidente disse que a intervenção do Sr. Ve-
reador não lhe deixa margem para prosseguir no 
caminho que evangelicamente o Sr. Vereador pre-
tende fazer prosseguir, porque o Sr. Vereador diz 
que hoje a taxa de juro é baixa, hoje é por 14 anos, 
agora são 4 milhões e vamos ver se daqui a uns 
anos a situação muda. Que só por distração é que 
o Sr. Vereador pode afirmar o que afirmou, porque 
este empréstimo tem uma taxa de juro constante o 
que significa que se amanhã mudar a taxa de juro 
para 200%, a Câmara Municipal continuará a pagar 
a mesma taxa de juro.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos 
a favor e 1 voto contra do Sr. Vereador Dr. Elísio 
Pinto, aprovar o Plano de Saneamento Financei-
ro e estudo fundamentado da situação financeira 
do Município de Vila Nova de Gaia e submeter o 
mesmo à Assembleia Municipal para aprovação, de 
acordo com o art.º 59.º da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro.
APROVAÇÃO DO PEDIDO DE EMPRÉSTIMO DE SA-
NEAMENTO FINANCEIRO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 
CCC) DO N.º 1 DO ART.º 33.º DO ANEXO I DA LEI 
N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO, PARA EFEITOS 
DA ALÍNEA F) DO N.º 1 DO ART.º 25.º DO ANE-
XO I DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E 
DA ALÍNEA C) DO N.º 1 DO ART.º 6.º DA LEI N.º 
8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO."
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas 
no original.
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Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos a 
favor e 1 voto contra do Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto, 
submeter à Assembleia Municipal para aprovação o 
pedido de empréstimo de Saneamento Financeiro, 
nos termos da informação INT-CMVNG/2016/5482 
de 18/02/2016, em cumprimento da alínea ccc) do 
n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, para efeitos da alínea f) do n.º 
1 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro e da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro."
HASTA PÚBLICA DE ALIENAÇÃO DO DIREITO DE 
SUPERFÍCIE DO LOTE Nº 2 DO PARQUE EMPRESA-
RIAL DE S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/552
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 07.01.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a realização de uma hasta pública para alienação do 
direito de superfície do lote nº 2 do Parque Empre-
sarial de S. Félix da Marinha, nos mesmos moldes 
dos outros lotes do mesmo loteamento, entretanto 
já alienados, nos termos informados.
CEDÊNCIA DE PARCELA EM REGIME DE DIREITO 
DE SUPERFÍCIE AO AGRUPAMENTO DE ESCUTEI-
ROS DE S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/7797
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência gratuita de uma parcela de terreno, com 
a área de 938m2, sito na Rua Nova de Bela, fregue-
sia de S. Félix da Marinha, ao Agrupamento 575 de 
S. Félix da Marinha, em regime de direito de super-
fície, pelo prazo de 75 anos, para a construção da 
Sede, nos termos e com as condições constantes 
na minuta anexa, corrigindo-se a cláusula primeira 
da minuta, eliminando-se do texto “Madalena”.
CEDÊNCIA DE PARCELA EM REGIME DE COMODATO 
AO VALADARES GAIA FUTEBOL CLUBE
EDOC/2016/7801
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência gratuita ao Valadares Gaia Futebol Clu-
be, em regime de comodato, pelo prazo de 5 anos, 
renovável por iguais períodos, de uma parcela de 
terreno com a área de 47m2, onde se encontra ins-
talada a antena de telecomunicações da Vodafone, 
nos termos e com as condições constantes da mi-
nuta anexa.
PROPOSTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

NÃO HABITACIONAL COM PRAZO CERTO DO IMÓ-
VEL SITO À AVENIDA DA REPÚBLICA Nº 755 E 763, 
MAFAMUDE, A CELEBRAR COM O FUNDO DE IN-
VESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOSOTTO 
ACUMULAÇÃO, GERIDO E REPRESENTADO POR IN-
TERFUNDOS – GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTI-
MENTO IMOBILIÁRIO SA
EDOC/2016/7815
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
O Sr. Presidente disse que o Departamento de Edu-
cação e da Ação Social da Câmara ocupa instalações 
que custam 9 mil euros por mês de arrendamento, 
num prédio que está degradado. Entende ser uma 
situação humilhante para o município e 9 mil euros 
por mês é muito dinheiro. Que a Câmara desde o 
início do mandato tentou renegociar a situação e 
não foi possível e, neste momento, a proposta da 
Câmara é a seguinte: Com os mesmos 9 mil euros 
por mês, o município avança para um contrato de 
arrendamento para a relocalização dos serviços de 
educação e de ação social, com o atendimento da 
CPCJ, no edifício outrora sede de entidade bancá-
ria, na Avenida da República. Que neste contrato 
de arrendamento, a Câmara Municipal assume um 
modelo de putativa renda resolúvel, com a opção 
de compra no final, o que significa que em vez de 
pagar 9 mil euros de rendas para nada, o município 
passará a pagar 9 mil euros de renda para uma área 
superior, com a expetativa de vir a negociar uma 
aquisição, deduzidas as rendas entretanto pagas. 
Disse que, neste momento, a Câmara Municipal 
está a avançar para um contrato de arrendamento 
com um prazo certo e fechado o negócio com este 
fundo imobiliário, irá avançar-se para a proposta de 
renda resolúvel, porque é intenção da Câmara que 
aquele seja o local do atendimento na área da edu-
cação e da ação social e, simultaneamente, libertar 
o município daquele prédio. Que a correr bem, este 
conjunto de serviços será brevemente apresenta-
do com um programa denominado Gaia+inclusiva, 
que se traduzirá no arranque de um conjunto de 
medidas de política social, apoio ao arrendamento, 
apoio a cidadãos com deficiência, apoio por via do 
fundo de emergência social (a iniciar-se no dia 1 de 
abril) e um conjunto de medidas direcionadas para 
o apoio a alguns grupos específicos, nomeadamen-
te, famílias monoparentais, pessoas portadoras de 
deficiência, todas elas cruzadas com recursos só-
cio-económicos reduzidos. Que pretende-se fazer 
co-habitar o início de ocupação deste novo imóvel 
com um novo programa de emergência social e de 
ação social, que a Câmara Municipal pretende ver 
implementado no município, em articulação com as 
freguesias e as IPSS’s.
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto disse subscrever o 
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assunto em discussão, não só porque vai oferecer 
melhores condições físicas aos funcionários da Câ-
mara Municipal, mas também vai dignificar os ser-
viços prestados aos munícipes de Vila Nova de Gaia.
Deliberação: 
Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de 
arrendamento não habitacional com prazo certo, 
do imóvel sito na Avenida da República nº 755 e 
763, Mafamude, a celebrar com o Fundo de Inves-
timento Imobiliário Fechado Imosotto Acumulação, 
gerido e representado por Interfundos – Gestão de 
Fundos de Investimento Imobiliário SA, nos termos 
informados.
O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto, fez in-
tervenção.
ANULAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 
18.05.2015 REFERENTE AO PROTOCOLO DE ACOR-
DO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E O AGRUPAMENTO DE ESCO-
LAS DE CANELAS PARA APOIO À VISITA DE ESTU-
DO E ESTORNO DA VERBA DE 1.000,00 EUROS
EDOC/2016/7874
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, anular a 
deliberação de Câmara de 18.05.2015, que apro-
vou o protocolo de acordo de colaboração entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e o Agrupamento 
de Escolas de Canelas, para apoio a uma visita de 
estudo e aprovar o estorno da verba de 1.000,00 
euros, nos termos informados.
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO PARA 
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA 
IGREJA PAROQUIAL
EDOC/2016/6542
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
à Fábrica da Igreja Paroquial de Oliveira do Douro 
uma verba de 60.000,00 € (sessenta mil euros), 
para conclusão das obras de requalificação da igre-
ja paroquial, nos termos propostos.
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO CULTU-
RAL E DESPORTIVA DO S. JOÃO DA SERRA PARA A 
REALIZAÇÃO DA FESTA DA CEBOLA 2016
EDOC/2016/54119
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o seguinte:
1. Atribuir à Associação Cultural e Desportiva do S. 

João da Serra um subsídio pecuniário, no montante 
de 19.000,00€ (dezanove mil euros), para apoio à 
realização, em 2016, da Festa da Cebola;
2. Apoiar logisticamente com a cedência de um pal-
co (10x10), instalação de um ponto de luz, espaço 
físico para divulgação do evento, através da cedên-
cia de 10 mupies e 2 outdoors.
3. Isentar do pagamento das taxas devidas pela 
ocupação do domínio público, licença especial de 
ruído e serviços prestados pela polícia municipal 
e bombeiros municipais, durante a realização do 
evento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“DESFILE DE CARNAVAL 2016”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/2581
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 03.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas devidas por ser-
viços prestados pela Polícia Municipal, no evento 
“Desfile de Carnaval 2016”, solicitado pela União 
de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“VIAS SACRAS”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/6544
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 15.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas devidas por ser-
viços prestados pela Polícia Municipal, no evento 
“Vias Sacras”, solicitado pela União de Freguesias 
de Grijó e Sermonde, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVEN-
TO “DESFILE DE CARNAVAL”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LE-
VER E CRESTUMA
EDOC/2016/2570
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 03.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas devidas por ser-
viços prestados pela Polícia Municipal, no evento 
“Desfile de Carnaval 2016”, no dia 07 de feverei-
ro de 2016, solicitado pela União de Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos in-
formados.
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PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“DESFILE DE CARNAVAL – ESCOLA URBANO SAN-
TOS MOURA”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/3806
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 05.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas devidas por ser-
viços prestados pela Polícia Municipal, no evento 
“Desfile de Carnaval – Escola Urbano Santos Mou-
ra”, no dia 05 de fevereiro de 2016, solicitado pela 
União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“CORSO CARNAVALESCO 2016”, SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/3698
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 03.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas devidas por ser-
viços prestados pela Polícia Municipal, no evento 
“Corso carnavalesco 2016”, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“PETRUS RUN”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2016/5811
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas devidas por ser-
viços prestados pela Polícia Municipal, no evento 
“Petrus Run”, solicitado pela União de Freguesias de 
Pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“PROCISSÃO EM HONRA DO NOSSO SENHOR DOS 
PASSOS”, SOLICITADO PELA PARÓQUIA DE SANTA 
BÁRBARA DE COIMBRÕES
EDOC/2016/5900
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 03.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas devidas por ser-
viços prestados pela Polícia Municipal, no evento 

“Procissão em Honra do Nosso Senhor dos Passos”, 
solicitado pela Paróquia de Santa Bárbara de Coim-
brões, nos termos informados.
CONTRATO PILOTO DE GESTÃO DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS FINAIS
EDOC/2016/6579
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Concordo. À Câmara, 
para ratificação. 05.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 05.02.2016, 
que aprovou a prorrogação de prazo para a entre-
ga de propostas finais, pelo período de 15 (quinze 
dias), referente ao “Contrato Piloto de Gestão de 
Eficiência Energética” ao abrigo do disposto no De-
creto-Lei nº 29/2011, de 28/02 para implementa-
ção de Medidas de Eficiência Energética numa Área 
Piloto do Sistema de Iluminação Pública do Municí-
pio de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DEVIDAS PELO 
APOIO AO FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 
“CALE-SE”, INSTITUTO PADRE ANTÓNIO VIEIRA 
E ACADEMIA DE MÚSICA DE VILAR DO PARAÍSO 
REFERENTE A RESERVA AUDITÓRIO, ALOJAMENTO 
E REFEIÇÕES E PEDIDOS DE ISENÇÃO DE TAXAS 
DEVIDAS PELA OCUPAÇÃO DO AUDITÓRIO SOLI-
CITADAS PELAS ÁGUAS DE GAIA, EM, ACES GAIA 
E FLUP
EDOC/2016/6462
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
as isenções solicitadas, nos termos da informação 
anexa, validada pela Senhora Vereadora Mercês 
Ferreira.
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO AGRU-
PAMENTO DE ESCOLAS DE CANELAS – PROJETO 
CANELAS MEDIEVAL- RECRIAÇÃO HISTÓRICA EM 
TERRAS DE S. JOÃO BATISTA
EDOC/2016/7879
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: À Câmara. 
17.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
ao Agrupamento de Escolas de Canelas uma verba 
de 2.000,00€ (dois mil euros), para a realização da 
4ª edição do Projeto Canelas Medieval – Recriação 
Histórica em Terras de São João Baptista, nos ter-
mos propostos.
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DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL INTERPOSTA NO 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO; 
AUTOR: ANTÓNIO MANUEL CARDOSO VIANA DA 
SILVA; RÉU: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA - 
PROCESSO Nº 1606/14.6BEPRT
EDOC/2016/5208
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 03.02.2016
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE 
SUPERFÍCIE A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E AS ÁGUAS DE GAIA, EM, SA, 
PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO AO 
ATENDIMENTO DOS CIDADÃOS E PRESTAÇÃO DE 
OUTROS SERVIÇOS AO PÚBLICO EM GERAL
EDOC/2015/7239
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo nos termos. À 
Câmara, para ratificação. 12.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
minuta do contrato de constituição de direito de su-
perfície a celebrar entre o Município de Vila Nova de 
Gaia e as Águas de Gaia, EM, SA, relativo à cedên-
cia de uma parcela de terreno, correspondente aos 
artigos matriciais 10124 e 10122, para construção 
de um edifício destinado ao atendimento dos cida-
dãos e prestação de outros serviços ao público em 
geral, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto á 
aprovação da Assembleia Municipal.
CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTERNA-
CIONAL PARA CONCESSÃO DA CONCEÇÃO, CONS-
TRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MERCA-
DO MUNICIPAL DA BEIRA RIO – RELATÓRIO FINAL 
DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS DE ADJUDICAÇÃO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 03.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o relatório final e adjudicar o procedimento “Con-
cessão da Conceção, Construção e Exploração do 
Edifício do Mercado Municipal da Beira Rio”, pelo 
período de 30 anos, ao agrupamento constituído 
por Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, SA e LEGIVEL 
PUZZLE, Ld.ª, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto á 
aprovação da Assembleia Municipal.
CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA CON-
CESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO DO RESTAURANTE 
DO MERCADO DA AFURADA VILA NOVA DE GAIA 
– NÃO ADJUDICAÇÃO - ABERTURA DE UM NOVO 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO PARA CON-

CESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO RESTAURANTE DO 
MERCADO DA AFURADA – VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/52573
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 03.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a não adjudicação do procedimento por não terem 
sido apresentadas propostas.
Mais foi deliberado aprovar a abertura de um novo 
procedimento por ajuste direto a lançar até seis 
meses da data de 28/12/2015 e delegação na Câ-
mara Municipal a faculdade de opção pela entidade 
a convidar, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO COM 
PUBLICIDADE INTERNACIONAL PARA CELEBRAÇÃO 
DO CONTRATO DE LOCAÇÃO OPERACIONAL DE 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ATI-
VIDADE DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E 
FAX, INCLUINDO SOFTWARE – RELATÓRIO FINAL E 
PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO
EDOC/2016/44412
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: À Câmara. 
16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Relatório Final e a adjudicação do Concurso Públi-
co com Publicidade Internacional para Celebração 
do Contrato de Locação Operacional de Equipamen-
tos e Serviços no âmbito da atividade de Cópia, 
Impressão, Digitalização e Fax, incluindo Software, 
à empresa Canon Portugal SA, pelo valor global de 
330.000,00 € + IVA à taxa legal em vigor relativo à 
renda pelo aluguer dos equipamentos, acrescido do 
valor de 27.500,00 € + IVA à taxa legal em vigor, 
para fazer face, a eventuais cópias, que excedam 
as fixadas no caderno de encargos, conforme alínea 
b) da cláusula nº 2, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO PORTO NO 
DIA 28 DE JANEIRO DE  2016, SOLICITADO PELA 
ESCOLA EB1 DE LABORIM DE BAIXO
EDOC/2016/4578
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utili-
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zação de viaturas municipais para deslocação ao 
Porto, no dia 28 de janeiro de 2016, solicitado pela 
Escola EB1 de Laborim de Baixo, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A AMARANTE NO 
DIA 30 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITADO PELO 
GULPILHARES FUTEBOL CLUBE
EDOC/2016/5062
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais para deslocação a Ama-
rante, no dia 30 de janeiro de 2016, solicitado pelo 
Gulpilhares Futebol Clube, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A VIANA DO CAS-
TELO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITA-
DO PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL 
DE SANTA ISABEL 
EDOC/2016/5077
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais para deslocação a Viana 
do Castelo, no dia 31 de janeiro de 2016, solicitado 
pela Associação Desportiva e Cultural de Santa Isa-
bel, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A LISBOA NO DIA 
31 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO RECREATIVA RESTAURADORES AVINTEN-
SES 
EDOC/2016/5085
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais para deslocação a Lis-
boa, no dia 31 de janeiro de 2016, solicitado pela 
Associação Recreativa Restauradores Avintenses, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A MURTOSA NO 
DIA 31 DE JANEIRO DE 2016, SOLICITADO PELO 
SPORT CLUBE DRAGÕES SANDINENSES

EDOC/2016/5097
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais para deslocação a Mur-
tosa, no dia 31 de janeiro de 2016, solicitado pelo 
Sport Clube Dragões Sandinenses, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A VIANA DO CAS-
TELO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016, SOLICI-
TADO PELO GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DO 
LOUREIRO
EDOC/2016/5067
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais para deslocação a Viana 
do Castelo, no dia 30 de janeiro de 2016, solicitado 
pelo Grupo Recreativo e Cultural do Loureiro, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A PÓVOA DE VAR-
ZIM NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITA-
DO PELO VILA FUTEBOL CLUBE
EDOC/2016/6426
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais para deslocação a Póvoa 
de Varzim, no dia 07 de fevereiro de 2016, solicita-
do pelo Vila Futebol Clube, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A LEIRIA NO 
DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELO 
CLUBE ANDEBOL DE SÃO FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2016/6432
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais para deslocação a Lei-
ria, no dia 07 de fevereiro de 2016, solicitado pelo 
Clube Andebol de São Félix da Marinha, nos termos 
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informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A ESPOSENDE NO 
DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO DE GAIA
EDOC/2016/6458
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais para deslocação a Espo-
sende, no dia 06 de fevereiro de 2016, solicitado 
pela Associação de Taekwondo de Gaia, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A LISBOA NO 
DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELO 
CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA
EDOC/2016/6465
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais para deslocação a Lis-
boa, no dia 06 de fevereiro de 2016, solicitado pelo 
Clube Atlântico da Madalena, nos termos informa-
dos.
ALIENAÇÃO SOB FORMA DE SUCATA, DE VEÍCULOS 
REMOVIDOS DA VIA PÚBLICA 
EDOC/2016/61954
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 15.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a adjudicação à empresa “SBL – Comércio de 
Componentes Auto, Ldª”, pelo montante de 126€/
tonelada, a alienação sob a forma de sucata, de ve-
ículos removidos da via pública que, de acordo com 
o Código da Estrada, se encontrem em condições 
de serem considerados adquiridos pelo Município, 
bem como materiais ferrosos provenientes da ati-
vidade do Município que durante o período contra-
tual venham a ser considerados dispensáveis, a ser 
executado pelo prazo de um ano ou até que o mon-
tante de receita proveniente da alienação atinja o 
montante de €75.000,00, bem como a respetiva 
minuta de contrato de venda de bens móveis, nos 
termos informados.
ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA DO LOTE Nº 39 DA UR-
BANIZAÇÃO DE RIBES, FREGUESIA DE CANELAS, 
PELO MONTANTE DE 13.700,00€

EDOC/2015/60233
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 15.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a adjudicação definitiva do Lote nº 39 da Urbaniza-
ção de Ribes, freguesia de Canelas, pelo montante 
de 13.700,00 € (treze mil e setecentos euros), nas 
condições da hasta pública aberta e nos termos in-
formados.
DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DO-
MÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DE 15 PARCELAS 
SITO NA RUA DE ESTEVÃO GAMA, UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES – PRO-
CESSO Nº 375/07 - DIV
EDOC/2015/5547
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a desafetação do domínio público para o domínio 
privado do município, das 15 parcelas sito na Rua 
de Estevão Gama, União de Freguesias de Gulpi-
lhares e Valadares, nos termos da Informação INT-
-CMVNG/2016/4943.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
APROVAÇÃO DE NOVO MONTANTE DE INDEMNIZA-
ÇÃO A ATRIBUIR À PARCELA Nº 18 PELA CONSTI-
TUIÇÃO DE SERVIDÃO DE ATRAVESSAMENTO DO 
ESPAÇO AÉREO PELO TELEFÉRICO DA ZONA HIS-
TÓRICA DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/54433
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o montante de 40.446,00 € a atribuir ao proprie-
tário da parcela 18, a título de indemnização pela 
constituição da servidão administrativa de atraves-
samento do espaço aéreo, pelo Teleférico da Zona 
Histórica de Vila Nova de Gaia, nos termos infor-
mados.
PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO COM 
PUBLICIDADE INTERNACIONAL PARA O FORNECI-
MENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES 
MUNICIPAIS – DESVINCULAÇÃO DE PROPOSTA 
APRESENTADA PELA EMPRESA HEN – SERVIÇOS 
ENERGÉTICOS, LDA – LOTE 2 – BAIXA TENSÃO ES-
PECIAL – BTE – ADJUDICAÇÃO SUBSEQUENTE
EDOC/2016/5094
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. 
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17.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a adjudicação do lote 2 (Baixa Tensão Espe-
cial – BTE) do procedimento de contratação para 
o “Fornecimento de Energia Elétrica para Instala-
ções Municipais” ao concorrente EDP Comercial – 
Comercialização de Energia S.A., pelo valor total 
estimado de € 591.985,34 (quinhentos e noventa e 
um mil, novecentos e oitenta e cinco euros e trinta 
e quatro cêntimos), acrescido de IVA, nos termos 
informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

ABERTURA DO PROCEDIMENTO PARA CONSTRU-
ÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE AVINTES - 
APROVAR OS DOCUMENTOS / PEÇAS QUE COM-
PÕEM O PROCESSO - APROVAR A DESIGNAÇÃO DO 
JÚRI - AUTORIZAR A DESPESA
EDOC/2015/55932
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, autori-
zar a abertura do procedimento por concurso pú-
blico para a “Construção do Pavilhão Municipal de 
Avintes”; aprovar os documentos e peças que o 
constituem (Projeto de Execução; PSS, PPGRCD, 
Programa de Concurso e Caderno de Encargos), a 
constituição do júri do procedimento e autorizar a 
despesa no valor de € 1.430.000,00 + IVA, nos ter-
mos informados.
Mais foi deliberado submeter a deliberação à As-
sembleia Municipal, a autorização para a repartição 
de encargos e respetiva assunção de compromissos 
futuros.
PEDIDO DE ISENÇÃO TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE UM 
LUGAR DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016 NA VEREDA D. XIMENES BELO, FRE-
GUESIA DE OLIVEIRA DE DOURO E REMOÇÃO DE 
DOIS LUGARES NA RUA ROCHA SILVESTRE, FRE-
GUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO, SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO OLIVEIRENSE DE SOCORROS 
MÚTUOS – RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂ-
MARA DE 01-02-2016
EDOC/2016/792
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, retificar 
a deliberação de Câmara de 01/02/2016 e aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de um lugar de estacionamento 
privativo para o ano de 2016 na Vereda D. Ximenes 
Belo, freguesia de Oliveira do Douro e remoção de 

dois lugares na Rua Rocha Silvestre, freguesia de 
Oliveira do Douro, solicitado pela Associação Olivei-
rense de Socorros Mútuos, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA AO LICENCIAMENTO DE TRÊS LU-
GARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016 NA RUA GONÇALVES DE CASTRO, 
PEDROSO, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO HU-
MANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DOS 
CARVALHOS
EDOC/2016/56680
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de três lugares de estacionamen-
to privativo para o ano de 2016 na Rua Gonçal-
ves de Castro, Pedroso, solicitado pela Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários dos Carva-
lhos, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA AO LICENCIAMENTO DE DOIS LU-
GARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016 NA AVENIDA DA IGREJA, ARCOZELO, 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AR-
COZELO
EDOC/2016/56755
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de dois lugares de estacionamen-
to privativo para o ano de 2016, na Avenida da 
Igreja, freguesia de Arcozelo, solicitado pela Junta 
de Freguesia de Arcozelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA AO LICENCIAMENTO DE DOIS LU-
GARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016 NA RUA DO CODESSAL, SANDIM, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS 
MÚTUOS NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA DE 
SANDIM
EDOC/2016/56678
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de dois lugares de estacionamen-
to privativo para o ano de 2016, na Rua Codessal, 
Sandim, solicitado pela Associação de Socorros Mú-
tuos Nossa Senhora da Esperança de Sandim, nos 
termos informados.
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PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA AO LICENCIAMENTO DE DOIS LU-
GARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016 NA RUA CASTANHEIRA DO RIBATE-
JO, FREGUESIA DE AVINTES, SOLICITADO PELA 
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – POSTO TER-
RITORIAL DE AVINTES
EDOC/2016/56746
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de dois lugares de estacionamen-
to privativo para o ano de 2016, na Rua Castanhei-
ra do Ribatejo, freguesia de Avintes, solicitado pela 
Guarda Nacional Republicana – Posto territorial de 
Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA AO LICENCIAMENTO DE UM LUGAR 
DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O ANO 
DE 2016 NA RUA DA PEDRA MOURA, SOLICITADO 
PELO RANCHO REGIONAL DE OLIVAL
EDOC/2016/56984
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de um lugar de estacionamento 
privativo para o ano de 2016, na Rua da Pedra Mou-
ra, Olival, solicitado pelo Rancho Regional de Olival, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA AO LICENCIAMENTO DE DOIS LU-
GARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016 NA RUA DE SANTA BÁRBARA, SOLI-
CITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 
SANTA BÁRBARA DE COIMBRÕES, SANTA MARINHA
EDOC/2016/56738
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de dois lugares de estacionamen-
to privativo para o ano de 2016, na Rua de Santa 
Bárbara, Santa Marinha, solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial de Santa Bárbara de Coimbrões, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA AO LICENCIAMENTO DE UM LUGAR 
DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O ANO DE 
2016 NO LARGO ESTEVÃO TORRES, MAFAMUDE, 
SOLICITADO PELO CIRCULO DE CULTURA TEATRAL 

– TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO (TEP)
EDOC/2016/56703
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de um lugar de estacionamento 
privativo para o ano de 2016, no Largo Estevão Tor-
res, Mafamude, solicitado pelo Círculo de Cultura 
Teatral – Teatro Experimental do Porto (TEP), nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA AO LICENCIAMENTO DE DOIS LU-
GARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016 NA RUA DA GUINÉ, MAFAMUDE, SO-
LICITADO PELO AGRUPAMENTO VERTICAL SOARES 
DOS REIS – EB1 JOAQUIM NICOLAU DE ALMEIDA
EDOC/2016/56679
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de dois lugares de estacionamen-
to privativo para o ano de 2016, na Rua da Guiné, 
Mafamude, solicitado pelo Agrupamento Vertical 
Soares dos Reis – EB1 Joaquim Nicolau de Almeida, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA AO LICENCIAMENTO DE UM LUGAR 
DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O ANO DE 
2016 NA AVENIDA DIOGO LEITE, SANTA MARINHA, 
SOLICITADO PELOS “OS MAREANTES DO RIO DOU-
RO”
EDOC/2016/56687
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de um lugar de estacionamento 
privativo para o ano de 2016, na Avenida Diogo Lei-
te, Santa Marinha, solicitado pelos “Os Mareantes 
do Rio Douro”, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA AO LICENCIAMENTO DE DOIS LU-
GARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016 NA RUA JOÃO DE DEUS, MAFAMU-
DE, SOLICITADO PELO PCP - PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS
EDOC/2016/56980
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, apenas 
no original.
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Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de dois lugares de estacionamen-
to privativo para o ano de 2016, na Rua João de 
Deus, Mafamude, solicitado pelo PCP – Partido Co-
munista Português, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA AO LICENCIAMENTO DE DEZ LU-
GARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016 EM VÁRIOS ARRUAMENTOS, SOLI-
CITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 
SÃO PEDRO DE PEDROSO
EDOC/2016/56976
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de dez lugares de estacionamento 
privativo para o ano de 2016, em vários arruamen-
tos em Pedroso, solicitado pela Fábrica da Igreja 
Paroquial de São Pedro de Pedroso, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA AO LICENCIAMENTO DE DOIS LU-
GARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O 
ANO DE 2016 NA RUA 5 DE OUTUBRO, AVINTES 
SOLICITADO PELO CENTRO SOCIAL MÁRIO MEN-
DES DA COSTA
EDOC/2016/56700
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de dois lugares de estacionamen-
to privativo para o ano de 2016, na Rua 5 de Ou-
tubro, Avintes, solicitado pelo Centro Social Mário 
Mendes da Costa, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA AO LICENCIAMENTO DE UM LUGAR 
DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O ANO DE 
2016 NA RUA JOAQUIM NICOLAU DE ALMEIDA, 
MAFAMUDE, SOLICITADO POR CNE – CORPO NA-
CIONAL DE ESCUTAS
EDOC/2016/62408
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
ao licenciamento de um lugar de estacionamento 
privativo para o ano de 2016, na Rua Joaquim Ni-
colau de Almeida, Mafamude, solicitado pelo CNE – 

Corpo Nacional de Escutas, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL EM VÁRIOS ARRUAMENTOS 
EM GRIJÓ, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2015/61706
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL NO LARGO DE ARCOZELO, 
FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2015/33347
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL DE LEVER) SO-
LICITADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DIO-
GO DE MACEDO
EDOC/2016/111
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa devida pela utiliza-
ção da Piscina Municipal de Lever, pelos alunos do 
Curso Vocacional de Canoagem, Jardinagem e In-
formática, solicitado pelo Agrupamento de Escolas 
Diogo de Macedo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEI-
ROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SOLICI-
TADO POR ANTÓNIO MÁRIO NEVES FERREIRA
EDOC/2015/22440
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 03.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa devida por servi-
ços prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila 
Nova de Gaia, solicitado por António Mário Neves 
Ferreira, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDO A ESTADIA DE UM CANÍDEO NO CENTRO 
DE REABILITAÇÃO ANIMAL, SOLICITADO POR DÁ-
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RIO MIGUEL DOS SANTOS CARVALHO
EDOC/2016/856
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxa devida pela 
estadia de um canídeo no Centro de Reabilitação 
Animal, solicitado por Dário Miguel dos Santos Car-
valho, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
APLICÁVEIS A OPERAÇÃO URBANÍSTICA, SOLICI-
TADO POR JOAQUIM OLIVEIRA ESTEVES
EDOC/2016/3833
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a redução de 50% do pagamento das taxas a título 
de licença de construção e municipal de urbaniza-
ção (TMU) e de demolição, solicitado por Joaquim 
Oliveira Esteves, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
APLICÁVEIS A OPERAÇÃO URBANÍSTICA, SOLICI-
TADO POR ALBERTO MOREIRA CASTIAJO
EDOC/2016/61367
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir o pedido de isenção de taxas a título de licença 
de construção e municipal de urbanização (TMU), 
solicitado por Alberto Moreira Castiajo, nos termos 
informados.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A UNIVER-
SIDADE DO PORTO – UPPORTO E O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA PARA ATRIBUIÇÃO DE 220 
BOLSAS DA UNIVERSIDADE JÚNIOR – UP PARA O 
ANO LETIVO 2015/2016
EDOC/2015/62691
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À DMAF. Autorizo o ca-
bimento. À Câmara. 03.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Protocolo de Colaboração a celebrar entre a 
Universidade do Porto – UPorto e o Município de 
Vila Nova de Gaia, para atribuição de 220 bolsas 
da Universidade Júnior – UP, para o ano letivo de 
2015/2016, nos termos protocolados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO E 
AMBIENTE

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 

DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 81,78 (OITENTA E UM EU-
ROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DOS “FESTEJOS CARNAVALESCOS”, 
NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2016, 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVIN-
TES EM PARCERIA COM O GRUPO MÉRITO DRAMÁ-
TICO AVINTENSE
EDOC/2016/3171
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de €81,78 (oitenta e um euros e setenta e oito cên-
timos), relativa à realização dos “Festejos Carnava-
lescos”, nos dias 06, 07 e 08 de Fevereiro de 2016, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, em 
parceria com o Grupo Mérito Dramático Avintense, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO “TEATRO CARRAPATADA”, NO DIA 
13 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES EM PARCERIA 
COM OS PLEBEUS AVINTENSES
EDOC/2016/3253
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de €26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove cên-
timos), relativa à realização do “Teatro Carrapata-
da”, no dia 13 de Fevereiro de 2016, solicitado pela 
Junta de Freguesia de Avintes, em parceria com os 
Plebeus Avintenses, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 25,89 (VINTE E CINCO EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO “II DESFILE DE CARNAVAL”, NO 
DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DAS JUNTAS DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E 
SERMONDE EM PARCERIA COM O AGRUPAMENTO 
DE ESCOLAS JÚLIO DINIS 
EDOC/2016/3866
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
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a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de €25,89 (vinte e cinco euros e oitenta e nove 
cêntimos), relativa à realização do “II Desfile de 
Carnaval”, no dia 05 de Fevereiro de 2016, solicita-
do pela União das Freguesias de Grijó e Sermonde 
em parceria com o Agrupamento de Escolas Júlio 
Dinis, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 147,90 (CENTO E QUAREN-
TA E SETE EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DE SANTA 
APOLÓNIA”, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO 
DE 2016, SOLICITADO POR SÉRGIO PAULO VIEI-
RA FERREIRA, REPRESENTANTE DA COMISSÃO DE 
FESTAS EM HONRA DE SANTA APOLÓNIA
EDOC/2016/1087
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de €147,90 (cento e quarenta e sete euros e no-
venta cêntimos), relativa à realização da “Festa em 
Honra de Santa Apolónia”, nos dias 06, 07 e 08 de 
Fevereiro de 2016, solicitado por Sérgio Paulo Viei-
ra Ferreira, representante da Comissão de Festas 
em Honra de Santa Apolónia, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO NO VALOR DE € 159,90 (CENTO E CIN-
QUENTA E NOVE EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA 
DE SÃO BRÁS”, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE FE-
VEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO 
DE PEDROSO
EDOC/2016/4845
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de €159,90 (cento e cinquenta e nove euros e no-
venta cêntimos), relativa à realização da “Festa em 
Honra de São Brás”, nos dias 04, 05, 06 e 07 de 
Fevereiro de 2016, solicitado pela Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de São Pedro de Pedroso, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EUROS 

E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À REA-
LIZAÇÃO DA “3ª CAMINHADA DE SÃO VALENTIM”, 
NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2016 , SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO 1º CI-
CLO DA BOAVISTA
EDOC/2016/4716
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no va-
lor de €26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove 
cêntimos), relativa à realização da “3ª Caminhada 
de São Valentim” no dia 14 de Fevereiro de 2016, 
solicitado pela Associação de Pais e Encarregados 
de Educação da Escola de Ensino Básico 1º Ciclo da 
Boavista, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 145,89 (CENTO E QUAREN-
TA E CINCO EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DE 
SÃO BRÁS E SÃO SEBASTIÃO”, NOS DIAS 05, 06 E 
07 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELA FÁ-
BRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE 
GULPILHARES
EDOC/2016/4847
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no va-
lor de €145,79 (cento e quarenta e cinco euros e 
setenta e nove cêntimos), relativa à realização da 
“Festa em Honra de São Brás e São Sebastião”, nos 
dias 05, 06 e 07 de Fevereiro de 2016, solicitado 
pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 
Gulpilhares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 25,89 (VINTE E CINCO EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “FESTA DE CARNAVAL”, NO DIA 09 
DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO RECREATIVA REMES
EDOC/2016/5132
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
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de €25,89 (vinte e cinco euros e oitenta e nove 
cêntimos), relativa à realização da “Festa de Car-
naval”, no dia 09 de Fevereiro de 2016, solicitado 
pela Associação Recreativa REMES, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 52,78 (CINQUENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “PROCISSÃO EM HONRA DO SE-
NHOR DOS PASSOS – FREGUESIA DE STA. MARI-
NHA”, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA PA-
ROQUIAL DE STA. BÁRBARA DE COIMBRÕES
EDOC/2016/5080
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 73, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de €52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização da “Procissão em 
Honra do Senhor dos Passos – Freguesia de Santa 
Marinha”, solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial 
de Santa Bárbara de Coimbrões, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 99,39 (NOVENTA E NOVE 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO “BAILE DE CARNAVAL”, SOLICITA-
DO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOM-
BEIROS VOLUNTÁRIOS DE COIMBRÕES
EDOC/2016/5919
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 74, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de €99,39 (noventa e nove euros e trinta e nove 
cêntimos), relativa à realização do “Baile de Car-
naval”, solicitado pela Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Coimbrões, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 51,78 (CINQUENTA E UM 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO “DESFILE DE CARNAVAL”, NO 
DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANIDELO EM PARCERIA 
COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. PEDRO I E 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS
EDOC/2016/5642
Foi presente o documento referido em epígrafe que 

se anexa no final por fotocópia sob o nº 75, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de €51,78 (cinquenta e um euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização do “Desfile de Car-
naval”, no dia 05 de Fevereiro de 2016, solicitado 
pela Junta de Freguesia de Canidelo, em parceria 
com o Agrupamento de Escolas D. Pedro I e Asso-
ciação de Pais, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 99,39 (NOVENTA E NOVE 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO “FESTA DE CARNAVAL”, NOS DIAS 
08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELA 
AZES – ASSOCIAÇÃO ZELADORA EMPREENDIMEN-
TO SOCIAL
EDOC/2016/5620
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 76, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de €99,39 (noventa e nove euros e trinta e nove 
cêntimos), relativa à realização da “Festa de Car-
naval”, nos dias 08 e 09 de Fevereiro de 2016, so-
licitado pela AZES – Associação Zeladora Empreen-
dimento Social, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 92,39 (NOVENTA E DOIS 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO “BAILE DE CARNAVAL”, SOLICITA-
DO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOM-
BEIROS VOLUNTÁRIOS DE AVINTES
EDOC/2016/5066
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 77, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de €92,39 (noventa e dois euros e trinta e nove 
cêntimos), relativa à realização de “Baile de Car-
naval”, solicitado pela Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Avintes, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 52,78 (CINQUENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO “DESFILE DE CARNAVAL”, NO 
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DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LE-
VER E CRESTUMA
EDOC/2016/2622
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 78, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de €52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização do “Desfile de Car-
naval”, no dia 07 de Fevereiro de 2016, solicitado 
pela União das Freguesias de Sandim, Olival, Lever 
e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 32,89 (TRINTA E DOIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “FESTA DE CARNAVAL PARA AN-
GARIAÇÃO DE FUNDOS PARA A FESTA EM HONRA 
DE S. TIAGO”, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO 
DE 2016, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/5474
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 79, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no va-
lor de €32,89 (trinta e dois euros e oitenta e nove 
cêntimos), relativa à realização de “Festa de Car-
naval para angariação de fundos para a Festa em 
Honra de S. Tiago”, nos dias 08 e 09 de Fevereiro 
de 2016, solicitado pela União das Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 25,78 (VINTE E CINCO EU-
ROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “VIA SACRA”, NO DIA 11 DE FEVE-
REIRO DE 2016, SOLICITADO PELA PAROQUIA DE 
OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2016/2018
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de €25,78 (vinte e cinco euros e setenta e oito cên-
timos), relativa à realização da “Via Sacra””, no dia 
11 de Fevereiro de 2016, solicitado pela Paróquia 

de Oliveira do Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 200,89 (DUZENTOS EUROS 
E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À REA-
LIZAÇÃO DO “BAILE DE CARNAVAL”, NOS DIAS 08, 
09,13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA 
E S. PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/6609
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 81, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de €200,89 (duzentos euros e oitenta e nove cên-
timos), relativa à realização do “Baile de Carnaval”, 
no dia 08, 09, 13 e 14 de Fevereiro de 2016, solici-
tado pela União das Freguesias de Santa Marinha e 
S. Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 34,89 (TRINTA E QUATRO 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “FESTA PARA ANGARIAÇÃO DE 
FUNDOS PARA A FESTA EM HONRA DE S. TIAGO”, 
NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2016, SOLI-
CITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, 
OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/5477
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 82, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de €34,89 (trinta e quatro euros e oitenta e nove 
cêntimos), relativa à realização de “Festa para An-
gariação de Fundos para a Festa em Honra de S. 
Tiago”, nos dias 20 e 21 de Fevereiro de 2016, soli-
citado pela União das Freguesias de Sandim, Olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO SOLICITADO PELA UCR – ASSOCIAÇÃO SO-
CIAL CULTURAL E HUMANITÁRIA
EDOC/2016/5582
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 83, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, solicitado 
pela UCR – Associação Social, Cultural Humanitá-
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ria, nos termos informados.
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A VIABI-
LIDADE DA OPERAÇÃO URBANÍSTICA COM VISTA À 
REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍ-
CIO DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR COM COMÉR-
CIO/SERVIÇOS, SOLICITADO POR CARLOS BERTO 
SOARES SILVA PINTO E OUTRO – PROC.º 3432/15 
– PIP, FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/7738
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 84, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o PIP – Proc.º 3432/15, tendo em conta a localiza-
ção e os pareceres existentes sobre o assunto.
PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO (ADITAMENTO) – INVESFUNDO III 
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 
– PROCESSO 2546/13 – PL, FREGUESIA DE CANI-
DELO
EDOC/2016/7740
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 85, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara para abertu-
ra da discussão pública. 16.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, subme-
ter a abertura de discussão pública o pedido de li-
cenciamento de operação de loteamento, Processo 
nº 2546/13 – PL, sito na Rua da Bélgica, freguesia 
de Canidelo, em nome da Invesfundo III – Fundo 
de Investimento Imobiliário Fechado, nos termos 
informados.
PEDIDO DE REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E DE COMPENSA-
ÇÃO URBANÍSTICA, SOLICITADO PELO DOURO HA-
BITAT, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDª – 
PROCESSO Nº 2825/12, FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/7736
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 86, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara, propondo 
a não isenção das taxas em apreço. 16.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a não isenção do pagamento da taxa municipal de 
urbanização e de compensação urbanística, solici-
tado pelo Douro Habitat, Empreendimentos Imo-
biliários Ld.ª – Processo nº 2825/12, freguesia de 
Canidelo, nos termos do despacho do Sr. Presidente 
datado de 16.02.2016
EMISSÃO DE ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEA-
MENTO Nº 05/10, SOLICITADO PELO INVESFUNDO 
III – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FE-
CHADO – PROCESSO Nº 4637/07 – PL, FREGUESIA 
DE CANIDELO
EDOC/2016/7741

Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 87, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o aditamento ao alvará de loteamento nº 05/10, 
solicitado pelo Invesfundo III – Fundo de Investi-
mento Imobiliário Fechado, Processo nº 4637/07 – 
PL, freguesia de Canidelo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA CEP-COOPE-
RATIVA DE ENSINO POLITÉCNICO CRI, PROCESSO 
Nº 358/11, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MA-
RINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/7722
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 88, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas de publicidade 
relativas ao 4º trimestre, calculadas no montante 
global de € 974,28 (novecentos e setenta e quatro 
euros e vinte e oito cêntimos) solicitado pela CEP – 
Cooperativa de Ensino Politécnico, C.R.I., Processo 
nº 358/11, União de Freguesias de Santa Marinha 
e São Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELO CANTINHO 
DAS AROMÁTICAS – VIVEIROS LDª, PROCESSO Nº 
95/15, VÁRIOS LOCAIS
EDOC/2016/7730
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 89, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 16.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas de publicidade 
no montante global de € 8.481,87 (oito mil quatro-
centos e oitenta e um euros e oitenta e sete cênti-
mos) solicitado pelo Cantinho das Aromáticas – Vi-
veiros Ld.ª, Processo nº 95/15, Vários Locais, Vila 
Nova de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
MARIA ALICE SANTOS SILVA – PROCESSO 1033/95 
- PL – FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2016/5987
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 90, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 05.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa municipal de ur-
banização (TMU), calculada no montante global de 
€359,81 (trezentos e cinquenta e nove euros e oi-
tenta e um cêntimos), em 75% nos termos do regi-
me excecional de dispensa de pagamento de taxas 
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devidas por operações urbanísticas objeto de lega-
lização e indeferir o pedido de isenção relativamen-
te às taxas a título de taxa de aditamento ao alvará 
de licença de obras, calculadas no montante global 
de €290,00 (duzentos e noventa euros), solicitado 
por Maria Alice Santos Silva, Processo nº 1033/95 – 
PL, freguesia da Madalena, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
OLÍVIA GOMES DA SILVA LOPES – PROCESSO 
31/15 - PL – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GRIJÓ E 
SERMONDE
EDOC/2016/5985
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 91, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 05.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa municipal de ur-
banização (TMU), calculada no montante global de 
€925,91 (novecentos e vinte e cinco euros e noven-
ta e um cêntimos), em 75% nos termos do regime 
excecional de dispensa de pagamento de taxas de-
vidas por operações urbanísticas objeto de legali-
zação e indeferir o pedido de isenção relativamente 
às taxas a título de taxa de licença de construção 
e de demolição, calculadas no montante global de 
€1.580,30 (mil quinhentos e oitenta euros e trinta 
cêntimos), solicitado por Olívia Gomes da Silva Lo-
pes, Processo nº 31/15 – PL, União de Freguesias 
de Grijó e Sermonde, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, DE COMPENSAÇÃO 
URBANÍSTICA E DA TAXA DE EMISSÃO DE ALVARÁ 
SOLICITADO POR FRANCISCO ALVES DE OLIVEI-
RA RARO – PROCESSO 2669/12 - PL – UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2016/5469
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 92, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 03.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento das taxas municipal 
de urbanização (TMU), de compensação urba-
nística (TCU), calculadas no montante global de 
€20.801,12 (vinte mil oitocentos e um euros e 
doze cêntimos) e ainda a taxa de emissão do al-
vará, calculada no montante global de €2.463,40 
(dois mil quatrocentos e sessenta e três euros e 
quarenta cêntimos), solicitado por Francisco Alves 
de Oliveira Raro, Processo nº 2669/12 – PL, União 
de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS SOLICITADO POR ISABEL DOS ANJOS BAR-
ROS RENTES QUINTELA – PROCESSO 3399/11 - PL 

– UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR 
DO PARAÍSO
EDOC/2016/7819
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 93, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 15.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa pela prorrogação 
do prazo para execução das obras, calculadas no 
montante global de €662,26 (seiscentos e sessenta 
e dois euros e vinte e seis cêntimos), solicitado por 
Isabel dos Anjos Barros Rentes Quintela, Processo 
nº 3399/11 – PL, União de Freguesias de Mafamude 
e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DO ESTABELECI-
MENTO INDUSTRIAL, SOLICITADO POR ANTÓNIO 
FREDERICO R. PEREIRA – LACAGENS E VERNIZES, 
LDA – PROC.º 4571/15 – RI
EDOC/2016/6018
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 94, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 03.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a declaração de interesse público municipal da ma-
nutenção do estabelecimento industrial, solicitado 
por António Frederico R. Pereira – Lacagens e Ver-
nizes Ldª, Processo nº 4571/15 – RI, Rua do La-
vadouro de Matosinhos, freguesia de São Félix da 
Marinha, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DO ESTABELECI-
MENTO INDUSTRIAL, SOLICITADO POR ALBERTO 
RODRIGUES DAS NEVES – PROC.º 5146/15 – RI
EDOC/2016/5930
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 95, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 03.02.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a declaração de interesse público municipal na ma-
nutenção do estabelecimento industrial, solicitado 
por Alberto Rodrigues Neves, Processo nº 5146/15 
– RI, Rua das Barreiras, 455, União de Freguesias 
de Grijó e Sermonde, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL DA 
GAIURB - URBANISMO E HABITAÇÃO, EM RELATI-
VO AO ANO 2016
EDOC/2016/4781
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
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se anexa no final por fotocópia sob o nº 96, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
os Instrumentos de Gestão Previsional da Gaiurb 
– Urbanismo e Habitação, EEM, relativo ao ano de 
2016.
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DA 
GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM REFERENTE 
A JANEIRO DE 2016
EDOC/2016/6545
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 97, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.02.2016
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSOS
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO, SOLICITADO 
PELO PARTIDO SOCIALISTA, CONCELHIA DE VILA 
NOVA DE GAIA
PROCESSO 04/16
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 98, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara.16.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxa devida 
pela utilização do auditório, solicitado pelo Partido 
Socialista, concelhia de Vila Nova de Gaia, nos ter-
mos informados.
OFÍCIO DA DIREÇÃO GERAL DO LIVRO, DOS AR-
QUIVOS E DAS BIBLIOTECAS ATRIBUINDO UMA 
MENÇÃO HONROSA À BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
VILA NOVA DE GAIA PELO PROJETO “MAIS ACES-
SO, MAIS PARTICIPAÇÃO”
EDOC/2016/7710
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 99, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.02.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E O CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DA APPACDM 
– APOIO À PARTICIPAÇÃO DE UMA EQUIPA DE VILA 
NOVA DE GAIA NO IX TORNEIO INTERNACIONAL 
DE FUTEBOL ADAPTADO DE ALBUFEIRA
EDOC/2016/7281
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 100, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Autorizo. À 
DMAF.12.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre 
o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube Despor-

tivo e Cultural da APPACDM, para apoio à participa-
ção de uma equipa de Vila Nova de Gaia no IX Tor-
neio Internacional de Futebol Adaptado – Albufeira 
2016, nos termos apresentados.
PROPOSTA DE RETIFICAÇÃO DO LOTEAMENTO DO 
DOURO HABITAT – PROCESSO Nº 2825/12, EM 
NOME DE DOURO HABITAT, EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, LDA, FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2016/8153
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 101, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câma-
ra.17.02.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a retificação do loteamento do DOURO HABITAT – 
Proc.º 2825/12, em nome de DOURO HABITAT – 
Empreendimentos Imobiliários, Ld.ª. 
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 102, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
O Sr. Presidente deu início à INTERVENÇÃO DOS 
SENHORES MUNÍCIPES.
ANTÓNIO PEREIRA – Referiu-se á fatura da água, 
cujos valores aplicados em Gaia, são exorbitantes. 
Referiu-se ogualmente à fatura da luz, solicitando 
uma explicação sobre os valores aplicados.
ABEL AUGUSTO DA SILVA TEIXEIRA – Referiu-se às 
obras de Vila d’Este.
O Sr. Presidente relativamente à questão da obra 
de Vila d’Este, disse que a mesma correspondeu a 
um investimento de cerca de 20 milhões de euros 
na reabilitação de toda a urbanização, que é na es-
magadora maioria, privada. Disse ser o único caso 
no País, em que se pode dizer que dinheiro públi-
co foi afeto à reabilitação de prédios privados, ao 
abrigo de um programa de eficiência energética e 
o que a Câmara Municipal gostava, com o exemplo 
de Vila d’Este, é que as autoridades aprendessem 
duas coisas: primeiro, que é mau quando se en-
tregam obras a empresas diferentes e em diferen-
tes fases do processo e, em segundo, que todos 
possam assumir e é sua convicção que, brevemen-
te, o principal problema urbanístico do País, será 
a gestão da propriedade privada, nomeadamente, 
de condomínios. Que atualmente, a esmagadora 
maioria dos condomínios privados existentes, estão 
completamente desregulados, sem fundo de reser-
va para obras, com condomínios a não pagarem a 
respetiva quota, numa situação assustadora. Disse 
que o próximo foco de reabilitação urbana não vai 
passar pelo espaço público, mas sim em encontrar 
instrumentos de intervenção no espaço privado, 
mesmo que seja para depois promover estratégias 
de reabilitação, que visam a utilização pública. Dis-
se que uma parte importante das questões que sur-
gem, tem muito a ver com este fundo que ocorreu 
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em Vila d’Este e que consiste em poder reabilitar 
casas privadas, com dinheiro público. Que este é 
um exemplo que deve ficar quer do ponto de vista 
da gestão de obras quer do ponto de vista de mo-
delo de gestão de políticas de reabilitação urbana, 
que brevemente vão surgir. 
Relativamente à intervenção do Sr. António Perei-
ra, disse que sobre a questão da EDP não se pro-
nuncia e que apenas pode submeter a reclamação 
apresentada, à empresa. Relativamente à fatura da 
água, disse que a mesma tem duas componentes, 
uma que assume a responsabilidade do município, 
mas a outra não, ou seja, uma parte das taxas que 
o Sr. Munícipe referiu, não são taxas do Município, 
são taxas incorporadas na fatura, mas que poste-
riormente são transferidas para outrem, não são 
taxas líquidas do Município. Disse que a Câmara 
tem apenas responsabilidade no indexante da taxa 
de resíduos sólidos, a qual é calculada em percen-
tagem do consumo da água, o qual é um processo 
injusto, no entanto, como a Câmara Municipal ainda 
não conseguiu encontrar uma solução mais estabi-
lizada e melhor, neste momento, está em discus-
são, no quadro da revisão dos regulamentos muni-
cipais, o repensar desta questão. Disse que existe 
uma entidade que tutela a Câmara, que é a ESAR, 
que também impõe uma série de situações, pelo 
que, nem tudo é da responsabilidade da Câmara. 
Disse que a ESAR impõe um conjunto de modelos, 
com os quais a Câmara pode discordar, mas tem 
de os aplicar. Relativamente à intervenção do Sr. 
Munícipe  no que diz respeito à Câmara Municipal, 
disse que ela está a tentar aperfeiçoar o modelo de 
cálculo, quanto ao resto, a Câmara é apenas o co-
brador, porque o dinheiro não é para a Câmara nem 
para as Águas e Parque Biológico de Gaia, é para 
tributar a entidades superiores. Disse que em dois 
anos seguidos, a Câmara Municipal baixou a taxa 
de resíduos sólidos em 6,5%, contribuindo para a 
redução na fatura da água.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 40 minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te ata aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no nº 1 do art.º 34.º do CPA, e no nº. 1 do 
art.º 57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 
bem como do n.º 1 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

C.1. DESPACHOS

DESPACHO N.º 27/VMM/2016
Considerando, 
- As restrições orçamentais do município, panora-
ma que poderá ser ainda mais limitador no proces-
so de saneamento financeiro, importa definir um 
conjunto de orientações fundamentais na gestão 
das despesas a assumir, designadamente, nas des-
pesas com pessoal; 
- A necessidade de proceder a uma adequada ges-
tão dos pedidos de formação profissional, em con-
sonância com as competências desenvolvidas pelos 
serviços, reconhecendo-se, não obstante, a impor-
tância da formação profissional no desenvolvimen-
to de capacidades adequadas ao desempenho e va-
lorização profissional dos trabalhadores; 
- A necessidade de prévia cabimentação da despe-
sa dos cursos que apresentam custos de inscrição e 
consequente evidência de compromisso financeiro, 
em cumprimento da LCPA; 
Determino que, 
O pedido de inscrição em ação de formação, se-
minário, colóquio, entre outros, deverá ser apre-
sentado pelo trabalhador ao superior hierárquico 
da unidade orgânica, acompanhado de justificação 
fundamentada do interesse naquela participação. 
Ao dirigente competirá analisar a adequabilidade 
do curso às funções exercidas, a indicação da data 
do início, a natureza da ação de formação, sua du-
ração, assim como a entidade que a promove e o 
local de formação. 
Este pedido deverá ser remetido por email ou EDOC 
(preferencialmente) para o Departamento de Pes-
soal, tendo em conta os seguintes prazos: 
- Pedido de formação sem custos de inscrição - re-
metidos com a antecedência mínima de 5 dias úteis 
da data limite de inscrição.
- Pedido de formação com custos de inscrição - re-
metidos com a antecedência mínima de 15 dias 
úteis da data limite de inscrição.
O não cumprimento dos prazos indicados poderá 
inviabilizar a participação na formação, consideran-
do a dificuldade de tramitação de todas as fases 
procedimentais em menor espaço de tempo. 
Paços do Município, 3 de fevereiro de 2016 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

DESPACHO N.º 28 /DMIEP/2016
Considerando que, 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal me 
subdelegou as competências ínsitas no Despacho n. 
° 27/VP/2015, de 25 de junho, incumbindo-me de 
tarefas específicas; 
De acordo com o sobredito despacho me foi, ex-
pressamente, conferida a faculdade de subdelega-
ção;
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 43° e 44° 

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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a 50° do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro, tendo presente os normativos constantes do 
artigo 38° da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
A. Subdelego, com poderes de subdelegação, 
1. Na Diretora do Departamento de Obras e 
Empreitadas, Dra. Manuela Bernardes, no âm-
bito dos serviços sob a sua responsabilidade 
orgânica, as seguintes competências: 
1.1. Despachar todos os assuntos relativos ao De-
partamento, executando as deliberações da Câma-
ra e os Despachos e orientações do Vice-Presidente 
da Câmara; 
1.2. Genericamente e no âmbito das suas compe-
tências, assinar a correspondência expedida com 
destino a quaisquer entidades e organismos públi-
cos ou particulares;
1.3. Consignar os locais necessários à execução das 
obras, nos termos dos artigos 355.° e seguintes do 
Código dos Contratos Públicos; 
1.4. Assinar as notificações relativas à ordem de 
execução de trabalhos a mais e de trabalhos de su-
primento de erros e omissões, previamente apro-
vadas, previstas respetivamente no n. ° 1 do artigo 
371.°, alínea a) do n.º 3 do artigo 372.° e n.º 1 do 
artigo 376.° do Código dos Contratos Públicos; 
1.5. Assinar a notificação relativa à convocatória 
para a realização de vistoria para receção provisó-
ria e definitiva prevista, respetivamente, no n.º 3 
do artigo 394.° e n.º 6 do artigo 398.° do Código 
dos Contratos Públicos; 
1.6. Autorizar a renovação de autorizações que de-
pendam do cumprimento de formalidades burocrá-
ticas ou similares pelos interessados; 
1.7. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos ao Departamento, as seguintes ma-
térias: 
1.7.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço; 
1.7.2. Justificar faltas. 
2. Na Chefe da Divisão de Mobilidade e Trans-
portes, Eng.ª Susana Paulino, no âmbito dos 
serviços sob a sua responsabilidade orgânica, 
as seguintes competências: 
2.1. Despachar todos os assuntos relativos à Divi-
são, executando as deliberações da Câmara e os 
Despachos e orientações do Vice-Presidente da Câ-
mara; 
2.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos á Divisão, as seguintes matérias: 
2.2.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço; 
2.2.2. Justificar faltas. 
B. Subdelego ainda: 
3. No Técnico Superior, Eng.º Joaquim Ribei-
ro, no âmbito da coordenação da Divisão de 

Energia, as seguintes competências: 
3.1. Despachar todos os assuntos relativos à Divi-
são, executando as deliberações da Câmara e os 
Despachos e orientações do Vice-Presidente da Câ-
mara; 
3.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à Divisão, as seguintes matérias: 
3.2.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço; 
3.2.2. Justificar faltas. 
C. Determino que, 
Durante as minhas ausências e impedimentos, as 
competências próprias e subdelegadas que me es-
tão cometidas sejam assumidas transitoriamente 
nos seguintes termos: 
4. A Sr.ª Dr.ª Manuela Bernardes, diretora de de-
partamento, me substitua no âmbito das matérias 
respeitantes a Obras e Empreitadas; 
5. A Sr.ª Eng.ª Susana Paulino, chefe de divisão, 
me substitua no âmbito da Mobilidade e Transpor-
tes; 
6. O Sr. Eng.º Joaquim Ribeiro, técnico superior, 
me substitua no âmbito das matérias concernentes 
à Energia;
D. Ratifico, quanto às matérias ora subdelegadas, 
os atos anteriormente praticados por todos os ora 
subdelegatários. 
E. Revogo o meu Despacho n.º 63/DMIEP/2015, de 
21 de setembro. 
Paços do Concelho, 05 de fevereiro de 2016. 
A Diretora Municipal de Infraestruturas e Espaços 
Públicos, (Eng.ª Dora Maia) 

DESPACHO N.º 29/DMUA/2016
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42.º do Código de Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, durante a minha ausência por motivo 
de férias, no período compreendido entre 15 a 19 
de fevereiro de 2016, delego transitoriamente as 
minhas competências próprias e subdelegadas, no 
Senhor Arqt.º Nelson Fernando Oliveira Pinto, Che-
fe de Divisão de Gestão e Fiscalização Urbanística. 
Vila Nova de Gaia, 12 de fevereiro de 2016 
A Diretora Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
(Luísa Lima Aparício)

DESPACHO N.º 30/PCM/2016 
Considerando, 
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, no Vice-Pre-
sidente da Câmara;
A delegação de competências que me foi conferida 
pela Câmara Municipal de Gaia na reunião de 25 de 
Outubro de 2013 e a distribuição dos pelouros nos 
Senhores Vereadores constante do meu despacho 
n.º 140/PCM/2013 
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A necessidade de proceder ao ajustamento das 
competências já delegadas pelos meus despachos 
13/PCM e 30/PCM de 2014, em matéria de Urbanis-
mo, com as exigências do respetivo exercício; 
Ao abrigo do disposto no artigo 44.º do Código do 
Procedimento Administrativo e do n.º 1, in fine do 
artigo 34.º e do artigo 36º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro, 
Delego e subdelego, com poderes de subdele-
gação, no Senhor Vice-Presidente, Eng.º Pa-
trocínio Miguel Vieira Azevedo, ratificando os 
atos praticados nas matérias agora delegadas 
e subdelegadas, as seguintes competências: 
1. Na fase de saneamento e apreciação liminar dos 
processos administrativos relativos a operações ur-
banísticas, no âmbito do Regime Jurídico da Urba-
nização e Edificação (RJUE), apreciar e decidir as 
questões de ordem formal e processual que pos-
sam obstar ao licenciamento, comunicação prévia 
ou autorização administrativa, proferir despacho 
de rejeição liminar, bem como de aperfeiçoamento 
do pedido e, genericamente, praticar todos os atos 
e formalidades de caracter instrumental no âmbito 
dos processos em tramitação na Direção Municipal 
de Urbanismo e Ambiente; 
1.1 Admitir ou rejeitar a comunicação prévia, nos 
termos do artigo 5.º, n.º 2 do RJUE, para os pro-
cessos que ainda se encontrem em tramitação, ao 
abrigo da redação anterior ao DL 136/2014, de 9 
de setembro; 
1.2 Conceder autorização de utilização, nos termos 
do artigo 5.º, n.º 3 do RJUE;
1.3 Deferir o pedido de emissão do alvará para a 
realização das operações urbanísticas, de acordo 
com o artigo 75.º do RJUE; 
2. Deferir os pedidos de prorrogação de prazo de 
execução da obra, nos termos do disposto no artigo 
58.º do RJUE; 
3. Em matéria de Instalação ou modificação de es-
tabelecimentos comerciais, apreciar e decidir sobre 
as comunicações prévias com prazo, previstas nos 
artigos 5º e 6.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 01 
de Abril. 
Paços do Concelho, 12 de fevereiro de 2016 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N.º 31/VP/2016
Considerando que, 
É da competência do Presidente da Câmara Munici-
pal fixar as funções e competências dos Vereadores 
e, bem assim, incumbi-los de tarefas específicas; 
O Presidente da Câmara Municipal, no âmbito desta 
competência, bem como da delegação que lhe foi 
conferida em Reunião de Câmara de 25 de outubro 
de 2013, delegou e subdelegou em mim as com-
petências constantes dos seus despachos n.-13/
PCM/2014, de 10 de março e n.º 30/PCM/2016, de 

12, de fevereiro; 
De acordo com o estabelecido no supracitado des-
pacho de delegação, foi-me expressamente conce-
dida a faculdade de subdelegação; 
Assim, 
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 44º do Có-
digo do Procedimento Administrativo e, no uso da 
competência que me é conferida pelo artigo 38º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, e do dispos-
to no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 
Subdelego na Senhora Diretora Municipal de 
Urbanismo e Ambiente, Engenheira Luísa Ma-
ria Rodrigues Gonçalves Lima Aparício, com 
poderes de subdelegação, as competências 
para: 
1. Despachar todos os assuntos inerentes à Dire-
ção Municipal, executar as deliberações de Câmara, 
despachos e orientações do Presidente de Câmara 
e Vereador, com competência delegada para o efei-
to, bem como assinar correspondência expedida, 
com destino a quaisquer entidades e organismos 
públicos ou particulares;
2. Emitir pareceres, informar e propor soluções re-
lativamente aos assuntos que lhe forem apresenta-
dos pelo Vice-Presidente; 
3. Autorizar o registo de inscrição de técnicos; 
4. Autorizar termos de abertura e encerramento em 
livros de obra; 
5. Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos; 
6. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativos a proces-
sos ou documentos constantes de processos arqui-
vados, bem como as que careçam de despacho ou 
deliberação dos eleitos locais, com respeito pelas 
salvaguardas estabelecidas por lei; 
7. Autorizar a renovação de licenças que dependa 
unicamente do cumprimento de formalidades buro-
cráticas ou similares pelos interessados, bem como 
efetuar os respetivos averbamentos; 
8. Em matéria de licenciamento para ocupação de 
espaços públicos e de licenciamento de mensagens 
publicitárias, instruir, apreciar e informar processos 
de licenciamento de mensagens publicitárias e de 
identificação; 
9. Apreciar a autorização relativa a pedidos de ocu-
pação de espaço público associados a publicidade, 
no âmbito do licenciamento zero; 
10. Exercer as seguintes competências em matéria 
de URBANISMO:
10.1. Na fase de saneamento e apreciação liminar 
dos processos administrativos relativos a opera-
ções urbanísticas, no âmbito do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), apreciar e decidir 
as questões de ordem formal e processual que pos-
sam obstar ao licenciamento, comunicação prévia 
ou autorização administrativa, proferir despacho de 
rejeição liminar, bem como de aperfeiçoamento do 
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pedido e, genericamente, praticar todos os atos e 
formalidades de caracter instrumental no âmbito 
dos processos em tramitação na Direção Municipal 
de Urbanismo e Ambiente; 
10.2. Emitir certidão comprovativa da verificação 
dos requisitos de destaque para efeitos de registo 
predial, nos termos previstos no n.º 9 do artigo 6º 
do RJUE; 
10.3. Emitir certidão comprovativa da receção pro-
visória das obras de urbanização, ou certidão com-
provativa de que a caução é suficiente para garan-
tir a boa execução das obras de urbanização, bem 
como emitir certidão comprovativa da conclusão 
das obras de urbanização, devidamente executa-
das em conformidade com os projetos aprovados, 
nos termos previstos nos n.º 2 e 3 do artigo 49.º 
do RJUE;
10.4. Proceder as notificações, nos termos e para 
os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 65º do RJUE; 
10.5. Deferir o pedido de emissão do alvará para 
a realização das operações urbanísticas, de acordo 
com o artigo 75.º do RJUE; 
10.6. Fixar o prazo para a prestação da caução des-
tinada a garantir a limpeza e reparação de danos 
causados em infraestruturas públicas, nos termos 
previstos no artigo 86.ºdo RJUE; 
10.7. Nomear técnicos para efeitos de vistoria pré-
via, nos termos previstos no artigo 90.º, n.º 1;
10.8. Prestar a informação sobre processos relati-
vos a operações urbanísticas, nos termos previstos 
no artigo 120º do RJUE; 
10.9. Enviar mensalmente os elementos estatísti-
cos para o Instituto Nacional de Estatística, nos ter-
mos do previsto no artigo 126º do RJUE; 
10.10. Deferir e certificar pedidos para constituição 
de propriedade horizontal; 
10.11. Deferir e aprovar alterações em obra não 
sujeitas a licenciamento; 
10.12. Deferir os pedidos de prorrogação de prazo 
de execução da obra, nos termos do disposto no 
artigo 58.º do RJUE; 
10.13. Estabelecer a numeração dos edifícios / atri-
buição do número de polícia; 
11.14. A competência para deferir as telas finais 
do projeto de arquitetura, nas situações de não su-
jeição a controlo prévio municipal, para efeitos de 
concessão de autorização de utilização; 
10.15. Decidir da autorização de substituição dos 
donos da obra; 
10.16. Praticar todos os atos e formalidades de ca-
racter instrumental em matéria de fiscalização e 
submissão a despacho final do Vereador; 
10.17. Determinar a comunicação da intenção de 
declaração de caducidade de licenças, apenas na 
fase de audiência prévia; 
10.18. Emitir alvarás exigidos por lei, na sequência 
de decisão ou deliberação que confiram esse direi-
to, nomeadamente os alvarás de licença ou autori-

zação para a realização de operações urbanísticas e 
efetuar os respetivos averbamentos; 
10.19. Conceder licenças de ocupação da via públi-
ca, por motivo de obras; 
10.20. Publicitar a emissão de alvará de loteamen-
to, de acordo com o n.º2 do artigo 78º. 
11. Exercer ainda as competências no âmbito das 
seguintes matérias: 
11.1. Realizar vistorias e executar, de forma exclu-
siva e participada, a atividade fiscalizadora atribu-
ída por lei, nos termos definidos por esta, em ma-
téria de segurança contra os riscos de incêndio em 
edifícios, abrangendo as competências previstas 
no artigo 24.º n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 
220/2008, de 12 de Novembro; 
11.2. Em matéria de Empreendimentos Turísti-
cos, exercer as competências previstas no n.º 2, 
5 e 6 do artigo 3º e artigo 22º do Decreto-Lei n.º 
39/2008, de 7 de Março, com a redação conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 15/2014, de 23 de janeiro; 
11.3. Verificação do cumprimento dos Regulamen-
tos dos Sistemas Energéticos e Climatização em 
Edifícios; 
11.4. Em matéria de Instalação ou modificação de 
estabelecimentos comerciais, apreciar e decidir so-
bre as comunicações prévias com prazo, previstas 
nos artigos 5º e 6º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 
01 de Abril; 
12. Quanto as matérias no âmbito da gestão de 
Recursos Humanos da Direção Municipal de Urba-
nismo e Ambiente:
12.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo inte-
resse do serviço; 
12.2. Justificar ou injustificar faltas; 
12.3. Promover a homologação da classificação de 
serviço dos funcionários, no caso em que o delega-
do não tenha sido notador. 
Ratifico, ainda, quanto às matérias ora subdelega-
das, os atos anteriormente praticados pela Senhora 
Diretora Municipal de Urbanismo e Ambiente, Enge-
nheira Luísa Maria Rodrigues Gonçalves Lima Apa-
rício. 
O presente Despacho anula e substitui o meu Des-
pacho n.-º 26/VP/2015, de 25 de junho. 
Vila Nova de Gaia, 15 de fevereiro de 2016 
O Vice-Presidente da Câmara, (Patrocínio Azevedo)

C.2. ORDENS DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2016
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Divisão de Gestão Policial Operacional, decorrido 
período experimental acordado entre as partes, de-
termino que o trabalhador Joaquim Antonio Mar-
tins Santos Guerra, assistente operacional, com 
o n.º de ordem 1435, passe a exercer funções na 
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referida divisão, com efeitos a partir do dia 1 de 
fevereiro de 2016, deixando a Divisão de Espaços 
Verdes e Salubridade. 
Município de Vila Nova de Gaia, 2 de fevereiro de 
2016. 
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho 14/PCM/2014, de 10 
de março, Manuel António Correia Monteiro

ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2016
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na divisão de gestão ambiental, considerando a ca-
rência de técnicos para assegurar o funcionamento 
eficaz e eficiente da divisão identificada, determino 
que o trabalhador Júlio Manuel Oliveira Pinhei-
ro, fiscal municipal, com o n ° de ordem 3273, pas-
se a exercer funções na referida divisão, a partir do 
dia 15 de fevereiro de 2016, deixando o departa-
mento de obras e empreitadas. 
Município de Vila Nova de Gaia, 5 de fevereiro de 
2016 
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho 14/PCM/2014, de 10 
de março, Manuel António Correia Monteiro

ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2016
Com a internalização do Parque Biológico nos ser-
viços municipais e a necessidade de contribuir 
para a prossecução das atividades e serviços pres-
tados junto das diversas unidades orgânicas que 
compõem a estrutura organizacional do Município, 
na sequência da proposta apresentada ao Senhor 
Presidente da Câmara e consequente despacho 
autorizador, a trabalhadora Ana Rita Alves Silva 
Mendes Diogo, técnica superior, com o n ° de or-
dem 2823, passa a exercer funções no Gabinete 
de Apoio à Senhora Vereadora Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira, deixando a Direção Municipal de 
infraestruturas e Espaços Públicos, com efeitos à 
presente data. 
Município de Vila Nova de Gaia, 18 de fevereiro de 
2016. 
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho 14/PCM/2014, de 10 
de março, Manuel António Correia Monteiro

D.1. AVISOS

AVS-CMVNG/2016/112
DIVISÃO DE APOIO ÀS EMPRESAS E AO EMPREGO

AVISO
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Verea-
dor do Pelouro da Administração Geral Municipal, 
no uso das competências delegadas pelo Exmo. Sr. 
Presidente do Município de Vila Nova de Gaia por 
despacho n.º 14/PCM/2014, faz saber que os MER-
CADOS MUNICIPAIS DE AFURADA E BEIRA-RIO 
encontrar-se-ão encerrados no dia 09 de Fevereiro 
de 2016.
E os devidos efeitos se faz o presente Aviso e ou-
tros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
públicos do Concelho.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 04 de fe-
vereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/02/2016

AVS-CMVNG/2016/165
DIVISÃO DE APOIO ÀS EMPRESAS E AO EMPREGO

AVISO
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
do Pelouro da Administração Geral Municipal, no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. Sr.º 
Presidente da Câmara Municipal (Despacho n.º 14/
PCM/2014), faz saber que, por Despacho do Exmo. 
Sr.º Vereador do Pelouro das Atividades Económi-
cas Dr.ª José Guilherme Aguiar, no dia 27 de Mar-
ço de 2016 não terá lugar a realização semanal da 
Feira de Levante, Freguesia de Arcozelo, em virtude 
da realização, naquele espaço, das festas em honra 
da Nossa Senhora dos Remédios.
E para constar e devidos efeitos se faz o presente 
Aviso e outros de igual teor que vão ser afixados 
nos lugares públicos do concelho.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 19 de Fe-
vereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/02/2016

D.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2016/94
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento da Polícia Municipal, da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho n.º 81/PCM/2014, 
de 13 de Novembro, do Senhor Vereador do Pelou-
ro da Fiscalização Municipal e Vistorias Administra-
tivas, Dr. Manuel Monteiro, com competência sub-
delegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, de 10 
de Março, do Senhor Presidente da Câmara Munici-

D. AVISOS E EDITAIS
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pal, com competência conferida por esta última, na 
Reunião de 25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, ao proprietário da edificação sita 
na Alameda D. Pedro V, n.º 78, freguesia de Mafa-
mude e Vilar do Paraíso, V. N. Gaia, de que, no âm-
bito do Processo Administrativo nº 924/VT/2015, 
foi por despacho daquele Senhor Vereador, de 3 de 
dezembro de 2015, proposta a decisão, cujos ter-
mos e fundamentos ora se transcrevem:
“Em 09.11.2015, foi realizada a título oficioso, uma 
vistoria ao imóvel com a localização referida em 
epígrafe, nos termos e para os efeitos do dispos-
to nos artigos 89.º e seguintes do Regime Jurídico 
de Urbanização e de Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe é conferida pela legislação sub-
sequente.
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se remete. 
De acordo com o que nele se mostra referido, em 
matéria espacial, está em causa uma edificação de 
2 pisos, devoluta, de construção antiga, e implan-
tada á face da via pública.
Em matéria de conservação das respetivas estrutu-
ras, e no que relevar para a apreciação da matéria 
em causa, que é a sua relação com espaço público, 
importa salientar, que após análise das patologias 
referidas no auto de vistoria, na sua generalida-
de e na sua especificidade, será de concluir que as 
mesmas provocam relevante insalubridade no lo-
cal, comprometendo ainda, de forma significativa o 
arranjo estético do imóvel.
A situação fáctica observada enquadra-se deste 
modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º 89.º do 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, preceito que confere a esta 
Câmara Municipal, a faculdade de, a todo o tempo, 
determinar a execução de obras de conservação 
necessárias à correção de más condições de salu-
bridade e/ou segurança, ou à melhoria do arranjo 
estético dos edifícios.
Em face ao exposto, e após devida ponderação dos 
elementos instrutórios do processo, deverá, nos 
termos daquele enquadramento legal, com vista 
à correção das patologias assinaladas no auto de 
vistoria e da insalubridade por elas provocada, ser 
ordenado ao proprietário, com fundamento neste 
último, e com base na presente informação, no pra-
zo máximo de máximo de 60 dias úteis, a execução 
dos seguintes trabalhos:
- EXTERIOR
a) Fachadas:
1. Reparação geral da caixilharia exterior, incluindo 
a remoção das portas e janelas deterioradas que 

não reúnam condições de segurança, solidez ou se 
encontrem em risco de desprendimento e precipita-
ção sobre o espaço público, bem como, eliminação 
dos vidros em idênticas condições 
Em alternativa poderá proceder ao emparedamento 
dos vãos com alvenaria rebocada.
2. Colocação de uma porta exterior em falta à en-
trada do edifício, de modo a garantir a vedação do 
imóvel e impedir a intrusão ou eventual vandaliza-
ção.
b) Cobertura:
3. Reparação geral da cobertura ou substituição por 
outra idêntica.
– OBRAS DE DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E VEDAÇÃO DO 
TERRENO (Eventuais)
Em alternativa à realização das obras acima men-
cionadas, poderá o proprietário proceder á execu-
ção dos seguintes trabalhos:
- Demolição do edifício, incluindo a limpeza do ter-
reno e remoção dos escombros para local apropria-
do, podendo eventualmente garantir a vedação da 
propriedade, mantendo as paredes exteriores na 
sua periferia, elevadas á altura das padieiras das 
portas do r/chão, incluindo tapamento dos respe-
tivos vãos.”
Adverte-se, de que, os Serviços de Vistorias Admi-
nistrativas deste Município, devem ser informados, 
com a devida antecedência, da data prevista para o 
início destas obras, caso as deseje executar desde 
já, a fim das mesmas poderem ser acompanhadas 
por Técnicos Municipais.
Nessa conformidade, fica notificado, para, ao abri-
go do disposto nos artigos 121.º e 122.º do Código 
atrás referido, se pronunciar por escrito, se assim 
o desejar, sobre esta proposta de decisão, no pra-
zo de quinze dias a contar da receção da presente 
notificação.
Mais se comunica que o referido processo poderá 
ser consultado naqueles Serviços, entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30, e que no mesmo 
se encontra um anexo fotográfico ao auto de visto-
ria, que não é afixado juntamente com o presente 
edital.
Com os melhores cumprimentos,
Vila Nova de Gaia, 20 de janeiro de 2016
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal, 
(Dr. Telmo Moreira)

AUTO DE VISTORIA
- Aos nove dias do mês de Novembro do ano de 
dois mil e quinze, compareceram GASPAR ALBERTO 
DE SOUSA FERREIRA, Assistente Técnico, FIRMI-
NO AUGUSTO TRIGO BARBOSA, Arquiteto e LUÍS 
MANUEL DA COSTA SIMÕES, Engenheiro Civil, na 
qualidade de técnicos designados pela Câmara Mu-
nicipal para proceder à respetiva vistoria do prédio 
abaixo identificado, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 90º do D.L. 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redação conferida pela legislação 
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subsequente.
- A realização da vistoria foi efetuada com base na 
observação exterior do edifício a partir do espaço 
público, incidindo apenas sobre o estado de conser-
vação da fachada frontal (Ne), fachada lateral (Se) 
e empena lateral (Nw) e respetiva cobertura.
- Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VIS-
TORIA.
Processo: 924/VT/2015
Localização:
Arruamento principal: Alameda Dom Pedro V.
N.º polícia: 78.
Freguesia: MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO OBJETO DA 
VISTORIA.
Descrição:
- Trata-se de um edifício urbano de construção an-
tiga e implantado à face do arruamento público, 
devoluto, sendo constituído por dois pavimentos 
em regime de r/chão e andar, sendo formado pela 
fachada frontal (Ne), fachada posterior (Sw) e em-
pena de colmatação com o edifício adjacente, fa-
chada lateral (Se) e empena de colmatação com o 
edifício adjacente e empena lateral (Nw). 
- O edifício em questão é constituído por paredes 
exteriores em alvenaria, rebocadas e pintadas, 
sendo o acesso ao segundo pavimento (1.º andar) 
efetuado através da escadaria exterior em alvena-
ria revestida a cimento com patamar e varanda.
- A cobertura é formada por telhado de duas águas 
e beirais constituídos em armação de madeira re-
vestidos a telha do tipo “Marselha”, levando apenas 
uma caleira metálica no alçado lateral (Se) com fi-
xação do tubo de queda em P.V.C. na fachada fron-
tal (Ne). O tecto do segundo pavimento é igual-
mente constituído em estrutura de madeira.
- Possui caixilharias (portas e janelas) em armação 
de madeira e em estrutura metálica (ferro e alumí-
nio), levando vidros transparentes e gradeamento 
de proteção metálico de secção tubular, pintado, ao 
nível do segundo pavimento.
- Ausência de portas exteriores ao nível do primei-
ro e segundo pavimentos, na fachada frontal (Ne), 
permitindo a intrusão.
Nº de pisos: dois (r/chão e andar).
Nº total de unidades:
Uso da unidade objeto da vistoria: habitação.
Descrição da unidade objeto da vistoria:
- A realização da vistoria foi efetuada com base na 
observação exterior do edifício a partir do espaço 
público, incidindo apenas sobre o estado de conser-
vação da fachada frontal (Ne), fachada lateral (Se) 
e empena lateral (Nw) e respetiva cobertura.

3 – DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, SALUBRIDADE E DE ESTÉ-
TICA, DO PRÉDIO OBJETO DA VISTORIA.
3.1. – EXTERIOR.
a) Fachada frontal (Ne):
- Degradação geral do reboco, com manchas de 
sujidade e crescimento de fungos em consequên-
cia do seu envelhecimento natural e ausência de 
manutenção, incluindo deterioração da pintura por 
descoloração e descolamento (idem fachada lateral 
- Se);
- Deterioração da caixilharia das portas e janelas 
em estrutura de madeira e ferro (com vidros par-
tidos), por efeito de apodrecimento e oxidação, in-
cluindo degradação da pintura (idem fachada late-
ral - Se);
- Deterioração da pintura do gradeamento de pro-
teção metálico varanda de secção tubular, ao nível 
do andar, por oxidação (idem fachada lateral - Se);
- Ausência de portas exteriores ao nível do primeiro 
e segundo pavimentos.
(fotogramas n.º 01 a 16)
b) Fachada posterior (Sw) com empena de colma-
tação:
- Não se verificou, em virtude da realização da vis-
toria ter sido efetuada apenas com base na obser-
vação exterior
a partir do espaço público.
c) Fachada lateral (Se) com empena de colmata-
ção:
- Degradação do reboco com manchas de sujidade 
e crescimento de fungos em consequência do en-
velhecimento natural e ausência de manutenção, 
incluindo deterioração da pintura por descoloração 
e descolamento (idem fachada frontal - Ne);
- Deterioração da caixilharia das portas e janelas 
em estrutura de madeira (com vidros partidos), por 
efeito de apodrecimento, incluindo degradação da 
pintura (idem fachada frontal - Ne);
- Deterioração da pintura do gradeamento de pro-
teção metálico varanda de secção tubular, ao nível 
do andar, por oxidação (idem fachada frontal - Ne);
(fotogramas n.º 02, 05 09)
d) Empena lateral (Nw):
- Degradação geral do reboco, com fissuras, man-
chas de sujidade e crescimento de fungos em con-
sequência do seu envelhecimento natural e au-
sência de manutenção, incluindo deterioração da 
pintura por descoloração e descolamento.
(fotogramas n.º 01,03,04,14 a 18)
e) Cobertura (beirais):
- Deformação geral do telhado, guieira e beirais, 
com desnivelamento e abatimento por deteriora-
ção, apodrecimento e enfraquecimento da armação 
em estrutura de madeira;
- Ausência de telhas incluindo o seu deslocamen-
to e desalinhamento, bem como, o crescimento de 
musgo e pequena vegetação sobre a sua superfície.
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(fotogramas n.º 01 a 04, 06,08,09,11,14 a 18)
f) Logradouro:
- Não se verificou, em virtude da realização da vis-
toria ter sido efetuada apenas com base na obser-
vação exterior a partir do espaço público.
3.2. – PARTES COMUNS (INTERIOR).
- A realização da vistoria foi efetuada com base na 
observação exterior do edifício, incidindo apenas 
sobre o estado de conservação da fachada frontal 
(Ne), fachada lateral (Se) c/ empena lateral de col-
matação, empena lateral (Nw) e cobertura/beirais.
3.3. – UNIDADE/HABITAÇÃO.
- A realização da vistoria foi efetuada com base na 
observação exterior do edifício a partir do espaço 
público, incidindo apenas sobre o estado de conser-
vação da fachada frontal (Ne), fachada lateral (Se) 
e empena lateral (Nw) e respetiva cobertura.
3.4. – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSER-
VAÇÃO.
3.4.1. – O estado de conservação é: Não é aplicá-
vel.
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS.
4.1. – EXTERIOR.
a) Fachadas:
- Reparação geral da caixilharia exterior, incluindo a 
remoção das portas e janelas deterioradas que não 
reúnam condições de segurança, solidez ou se en-
contrem em risco de despreendimento e precipita-
ção sobre o domínio público, bem como, eliminação 
dos vidros em idênticas condições. Em alternativa, 
poderá proceder ao emparedamento dos vãos, em 
alvenaria rebocada.
- Colocação de uma porta exterior em falta à en-
trada do edifício, de modo a garantir a vedação do 
imóvel e impedir a intrusão ou eventual vandaliza-
ção.
- Em relação ao estado de conservação dos rebo-
cos das fachadas e da empena, bem como, do gra-
deamento metálico de proteção ao nível do andar, 
considera-se dispensável qualquer intervenção no 
momento uma vez que, não se registaram indícios 
de deterioração ou desagregação susceptíveis de 
despreendimento e precipitação sobre o espaço pú-
blico ou privado.
b) Cobertura:
- Reparação geral da cobertura ou substituição por 
outra idêntica.
4.2. – PARTES COMUNS (INTERIOR DA HABITA-
ÇÃO):
- A realização da vistoria foi efetuada com base na 
observação exterior do edifício a partir do espaço 
público, incidindo apenas sobre o estado de conser-
vação da fachada frontal (Ne), fachada lateral (Se) 
e empena lateral (Nw) e respetiva cobertura.
4.3. – UNIDADE/HABITAÇÃO.
- A realização da vistoria foi efetuada com base na 
observação exterior do edifício a partir do espaço 
público, incidindo apenas sobre o estado de conser-

vação da fachada frontal (Ne), fachada lateral (Se) 
e empena lateral (Nw) e respetiva cobertura.
4.4. – OBRAS DE DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E VEDA-
ÇÃO DO TERRENO:
4.4.1. – Em Alternativa à realização das obras aci-
ma mencionadas, poderá o proprietário proceder à 
execução dos seguintes trabalhos:
- Demolição do edifício, incluindo a limpeza do ter-
reno e remoção dos escombros para local apropria-
do, podendo eventualmente garantir a vedação da 
propriedade mantendo as paredes exteriores na 
sua periferia elevadas à altura das padieiras das 
portas do r/chão, incluindo o tapamento dos respe-
tivos vãos.
5 – PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS:
- É previsto um prazo de 60 dias para a execução 
das obras.
6 – QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO.
- O proprietário do imóvel não formulou quaisquer 
quesitos.
7 – DOCUMENTOS ANEXOS:
7.1. – Relatório fotográfico com três páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(GASPAR ALBERTO DE SOUSA FERREIRA)
(FIRMINO AUGUSTO TRIGO BARBOSA)
(LUÍS MANUEL DA COSTA SIMÕES)
Data de Publicitação: 01/02/2016

EDT-CMVNG/2016/95
(PROC.º Nº 0601/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constado que os lotes 
de terreno, nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e espa-
ços circundantes dentro do loteamento, do alvará 
de loteamento nº 14/02 sitos na Rua Manuel Sil-
va Marques, freguesia de Vilar de Andorinho, deste 
concelho, propriedade de António F. A. Monteiro, 
Lda. com sede na Rua Sá da Bandeira, nº 323 loja 
47, freguesia de Mafamude deste concelho, fica no-
tificado a proceder à limpeza dos mesmos 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-
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bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Alínea n) do artigo 48º
“Manter árvores, arbustos, silvados, sebes penden-
tes sobre a via pública, que estorvem a livre e có-
moda passagem e impeçam a limpeza urbana, é 
passível de coima graduada de um décimo até um 
máximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional;”
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, bem como proceder 
à poda dos ramos de árvores e arbustos que se en-
contrem sobre a via pública.
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, 19 de janeiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 01/02/2016

EDT-CMVNG/2016/96
(PROC.º Nº 0601/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/

PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constado que os lotes 
de terreno, nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e espa-
ços circundantes dentro do loteamento, do alvará 
de loteamento nº 14/02 sitos na Rua Manuel Sil-
va Marques, freguesia de Vilar de Andorinho, deste 
concelho, fica notificado a proceder à limpeza dos 
mesmos no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Alínea n) do artigo 48º
“Manter árvores, arbustos, silvados, sebes penden-
tes sobre a via pública, que estorvem a livre e có-
moda passagem e impeçam a limpeza urbana, é 
passível de coima graduada de um décimo até um 
máximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional;”
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, bem como proceder 
à poda dos ramos de árvores e arbustos que se en-
contrem sobre a via pública.
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 
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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, 19 de janeiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 01/02/2016

EDT-CMVNG/2016/97
(PROC.º Nº 0723/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito a nascente do nº 295 da Rua Azeredo Lobo, 
freguesia de Madalena, deste concelho, a proce-
der à limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, 
contados da data de afixação do presente edital, 
em virtude do seu estado violar o disposto no ar-
tigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 

efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 10 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 01/02/2016

EDT-CMVNG/2016/98
(PROC.º Nº 0798/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o terre-
no sito na Rua dos Chãos Vermelhos, entre os nºs 
478 e 548, freguesia de Canidelo, deste concelho, 
a proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
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corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 30 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 01/02/2016

EDT-CMVNG/2016/99
(PROC.º Nº 0314/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua das Agrieiras, traseiras do nº 
150, freguesia de Arcozelo, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”

Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
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, 19 de janeiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 01/02/2016

EDT-CMVNG/2016/100
(PROC.º Nº 0647/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, fica notificado o Exmo. Senhor 
António Francisco dos Anjos Monteiro na qualidade 
de sócio gerente de António F. A. Monteiro, Lda com 
morada particular na Rua de S. Bartolomeu, nº 110 
freguesia de Oliveira do Douro e titular do terreno 
sito na Travessa Quinta dos Cubos, sensivelmente 
em frente aos edifícios multihabitacionais com os 
nºs 66 ao 116 freguesia de Oliveira do Douro, 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-
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bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Alínea n) do artigo 48º
“Manter árvores, arbustos, silvados, sebes penden-
tes sobre a via pública, que estorvem a livre e có-
moda passagem e impeçam a limpeza urbana, é 
passível de coima graduada de um décimo até um 
máximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional;”
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, bem como proceder 
à poda dos ramos de árvores e arbustos que se en-
contrem sobre a via pública.
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, 19 de janeiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 01/02/2016

EDT-CMVNG/2016/101
(PROC.º Nº 0528/2015 – DEVS )

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/

PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Moinho de Vento, junto ao nº 125, fre-
guesia de Madalena, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 10 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
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Data de Publicitação: 01/02/2016

EDT-CMVNG/2016/102
(PROC.º Nº 0735/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito no ângulo da Rua Arca de Noé com a Vereda 
Arca de Noé, freguesia de Canidelo, deste concelho, 
a proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 

Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 30 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/02/2016

EDT-CMVNG/2016/103
(PROC.º Nº 0515/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito em frente ao nº 103 da Rua das Motas, fregue-
sia de Canidelo, deste concelho, a proceder à lim-
peza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados 
da data de afixação do presente edital, em virtude 
do seu estado violar o disposto no artigo 33º e alí-
nea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 



Nº 62 | fevereiro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

56

arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 30 de dezembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/02/2016

EDT-CMVNG/2016/104
(Art.112.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal, da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho n.º 81/PCM/2014, 
de 13 de novembro, do Senhor Vereador do Pelouro 
da Fiscalização Municipal e Contraordenações, Dr. 
Manuel Monteiro, com competência subdelegada 
pelo despacho n.º 14/PCM/2014, de 10 de março, 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida por esta última, na reunião 
de 25 de outubro de 2013,
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
nº 1 do art.º 112º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, através da afixação do presente Edi-
tal, aos interessados – proprietário ou proprietários 
do edifício urbano sito na Rua do Fial, n.ºs 251 e 
257, e na Rua do Roseiral, n.º 69, na freguesia de 
Mafamude e Vilar do Paraíso, concelho de Vila Nova 
de Gaia, de que, no âmbito do Processo Adminis-
trativo nº 1019/VT/2014, foi proposta a seguinte 
decisão:
Com vista à correção das deficiências assinaladas 
pelos peritos na vistoria administrativa realizada a 
9 de Novembro de 2015, de cujo auto se anexa có-
pia, deverá ser ordenado aos proprietários do edifí-
cio em causa, nos termos previstos no art.º 89º nº 
2 do Regime Geral da Urbanização e da Edificação 
(RJUE), aprovado pelo DL nº 555/99 de 16 de De-
zembro, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 
60/2007 de 4 de Setembro, a execução seguintes 
trabalhos, a completar no prazo máximo de 30 dias 
úteis:
1. – EXTERIOR
a) Fachadas
- Recolocação de caixilharias nas portas exteriores 
e nas janelas onde elas foram retiradas. Recoloca-

ção do portão da entrada da garagem.
- Recolocação dos estores em falta nos vãos das 
fachadas.
b) Coberturas
- Remoção total da estrutura de cobertura do ter-
raço de cobertura acessível, construído com estru-
tura e caixilharias metálicas, com panos de parede 
laterais em tijolo de vidro, com teto em placas de 
gesso cartonado assentes em estrutura metálica e 
com cobertura em placas/telhas térmicas.
- Remoção do caixilho de janela da cobertura que 
está solto e sobre a água posterior do telhado da 
edificação principal de habitação.
c) Logradouro
- Remoção da vegetação infestante existente em 
todas as zonas do logradouro.
- Encerramento eficiente do armário técnico, exis-
tente na zona anterior do logradouro.
2. – INTERIOR
- Limpeza geral do interior das edificações.
- Remoção de lixos diversos, de objetos deterio-
rados, de elementos e de materiais de construção 
deteriorados, existentes no interior da edificação 
principal de habitação.
Nessa conformidade, ficam por este meio notifica-
dos todos os interessados, acima referidos, para 
ao abrigo do disposto no artigo 101º do Código de 
Procedimento Administrativo (CPA), se pronuncia-
rem, por escrito, se assim o desejarem, sobre esta 
proposta de decisão, no prazo de quarenta dias a 
contar da afixação do presente EDITAL.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, nº 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse Proces-
so poderá ser consultado um anexo fotográfico ao 
Auto de Vistoria que não se encontra exposto jun-
tamente com este Edital.
Vila Nova de Gaia, 20 de janeiro de 2016
Proc. Nº 1019/VT/2014
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal, 
(Telmo Filipe Quelhas Moreira, Dr.)

AUTO DE VISTORIA
Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois 
mil e quinze, compareceram Firmino Augusto Trigo 
Barbosa, Técnico Superior – Arquiteto, Luís Manuel 
da Costa Simões, Técnico Superior – Engenheiro 
Civil e Gaspar Alberto de Sousa Ferreira, Assistente 
Técnico, na qualidade de técnicos designados pela 
Câmara Municipal para procederem à vistoria do 
prédio abaixo identificado, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 90º do D.L. 555/99 
de 16 de Dezembro, com a nova redação conferida 
pela legislação subsequente.
A vistoria foi realizada a partir dos dois arruamen-
tos públicos, dado que não foi possível o acesso ao 
interior do prédio e das suas edificações.
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De acordo com as disposições legais e regulamen-
tares aplicáveis, fica, pelo presente auto, registado 
o seguinte:
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VIS-
TORIA
Processo: 1019/VT/2014
Localização
Arruamento principal: Rua do Fial
N.ºs polícia: 251 e 257
Arruamento 2: Rua do Roseiral
N.º polícia: 69
Freguesia: MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
Descrição predial: 1565 / 19871130
Artigo matricial: 9856 - U
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO E DA SUA UNI-
DADE, OBJETO DA VISTORIA
Descrição: Prédio constituído por uma edificação 
com uma habitação / moradia unifamiliar, com três 
pisos e aproveitamento do vão do telhado, com 
área de logradouro, sendo a cave com áreas para 
garagem e arrumos e com uma instalação sanitá-
ria, o rés/chão e o andar para áreas da habitação e 
o vão do telhado para salão e arrumos com ligação 
a um terraço de cobertura. Na zona posterior do 
logradouro implanta-se uma edificação anexa com 
um piso em rés/chão e, na zona lateral direita / sul 
do logradouro, um alpendre adossado à fachada la-
teral da edificação.
A edificação de habitação e o anexo, genericamen-
te, estão construídos da seguinte forma: Estrutura 
de betão armado. As paredes exteriores, acima da 
cota do logradouro, da edificação de habitação são 
em alvenaria dupla, sendo o pano exterior em al-
venaria de tijolo de burro aparente e, na edificação 
anexa, rebocadas e pintadas. Caixilharias dos por-
tões dos muros de vedação, em ferro e, pelo que 
foi possível observar a partir das vias públicas, não 
existem caixilharias nas janelas. Coberturas em te-
lhados com revestimento em telha cerâmica do tipo 
“marselha”. O sistema de drenagem das águas re-
siduais pluviais é constituído por rufos e caleiras e 
tubos de queda exteriores, com ligação à rede pú-
blica de drenagem. A edificação tem três fachadas: 
a anterior / poente voltada à Rua do Fial, posterior 
/ nascente voltada à Rua do Roseiral e lateral direi-
ta / sul.
Nº de pisos: 3
Nº total de unidades: 1
Uso da unidade objeto da vistoria: Habitação. Está 
devoluta.
Descrição da unidade, objeto da vistoria: Não foi 
possível o acesso ao interior do prédio e das suas 
edificações.
Foi possível observar que possuem redes internas 
de drenagem das águas residuais com ligação ao 
coletor público de saneamento e que tem rede in-
terna de abastecimento de água e rede de forneci-
mento de energia elétrica que já estiveram ligadas 

às respetivas redes públicas.
3 – DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE ES-
TÉTICA DO PRÉDIO E DA SUA UNIDADE, OBJETO 
DA VISTORIA
3.1. – EXTERIOR
a) Fachada principal / poente (voltada à Rua do 
Fial)
- Ausência das caixilharias do portão da garagem e 
em janelas.
- Ausência do estore em uma das janelas do rés/
chão.
(fotografias n.ºs 02, 05, 09, 11, 12, 15)
b) Fachada posterior / nascente (voltada à Rua do 
Roseiral)
- Ausência das caixilharias em vãos da fachada, as-
sim como dos estores.
(fotografias n.ºs 18, 19, 21, 22)
c) Fachada lateral esquerda / norte
- Não existe.
d) Fachada lateral direita / sul
- Ausência de caixilharias em vãos da fachada.
(fotografias n.ºs 15, 17, 18)
e) Coberturas
- Existência de um volume de construção que cobre 
o terraço acessível de cobertura, construído com 
estrutura e caixilharias metálicas, com panos de 
parede laterais em tijolo de vidro, com teto em pla-
cas de gesso cartonado assentes em estrutura me-
tálica e com cobertura em placas/telhas térmicas, 
que se encontra deteriorada, com o revestimento 
do teto partido e deteriorado e com o rufo lateral / 
norte removido e caindo sobre a cobertura da edi-
ficação vizinha.
Este volume edificado não consta no projeto apro-
vado através do P.O.P. nº 1196/92, que obteve a 
licença de construção nº 1635/96 e a licença de 
habitabilidade nº 603/02.
- Existência de um caixilho de uma janela da cober-
tura, solto e sobre a superfície da água posterior do 
telhado da edificação principal de habitação.
(fotografias n.ºs 02, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23)
f) Logradouro
- Existência de vegetação infestante em todas as 
zonas do logradouro.
- Existência de um armário técnico, na zona an-
terior do logradouro, não encerrado, permitindo o 
devassamento do seu interior.
(fotografias n.ºs 02, 05, 08, 10, 19)
3.2. – PARTES COMUNS (INTERIOR)
- Não existem.
3.3. – UNIDADE (INTERIOR)
A verificação do interior da edificação de habitação 
foi realizada a partir da via pública e por observação 
através do vão de entrada na garagem e por vãos 
de janelas sem caixilharias e sem estores. Foram 
observadas as seguintes patologias e deficiências:
- Acumulação de lixos diversos, de objetos deterio-
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rados, de elementos e de materiais de construção 
deteriorados, no interior da edificação.
(fotografias n.ºs 05, 06, 07, 08, 09, 21)
3.4. – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSER-
VAÇÃO
3.4.1. – Não aplicável.
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
- Recolocação de caixilharias nas portas exteriores 
e nas janelas onde elas foram retiradas. Recoloca-
ção do portão da entrada da garagem.
- Recolocação dos estores em falta nos vãos das 
fachadas.
b) Coberturas
- Remoção total da estrutura de cobertura do ter-
raço de cobertura acessível, construído com estru-
tura e caixilharias metálicas, com panos de parede 
laterais em tijolo de vidro, com teto em placas de 
gesso cartonado assentes em estrutura metálica e 
com cobertura em placas/telhas térmicas.
- Remoção do caixilho de janela da cobertura que 
está solto e sobre a água posterior do telhado da 
edificação principal de habitação.
c) Logradouro
- Remoção da vegetação infestante existente em 
todas as zonas do logradouro.
- Encerramento eficiente do armário técnico, exis-
tente na zona anterior do logradouro.
4.2. – PARTES COMUNS (INTERIOR)
- Não existem.
4.3. – UNIDADE (INTERIOR)
- Limpeza geral do interior das edificações. Remo-
ção de lixos diversos, de objetos deteriorados, de 
elementos e de materiais de construção deteriora-
dos, existentes no interior da edificação principal 
de habitação.
5 – PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS
- 30 dias.
6 – QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
- O proprietário do imóvel não formulou quaisquer 
quesitos.
7 – DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. – Relatório fotográfico com 4 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Firmino Augusto Trigo Barbosa) - Relator
(Luís Manuel da Costa Simões)
(Gaspar Alberto de Sousa Ferreira)
Data de Publicitação: 02/02/2016

EDT-CMVNG/2016/105
(PROC.º Nº 1203/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/

PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Travessa do Cardal, traseiras do nº 67, 
freguesia de S. Félix da Marinha, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de janeiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/02/2016

EDT-CMVNG/2016/106
(PROC.º Nº 1121/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
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nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua da Igreja Velha, junto ao nº 515 
e junto ás instalações da Eurospuma, freguesia de 
S. Félix da Marinha, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo para pessoas e bens, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 19 de janeiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/02/2016

EDT-CMVNG/2016/107
(Art.º 112.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, no uso das competências subdelegadas 
pelo despacho nº13/PCM/2014 de 10/03 do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com competência conferida pela Câ-
mara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, nos termos do disposto na alínea 
d) do artigo 112º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, 
e em cumprimento do despacho por si proferido, 
datado de 15/01/2016, ficam notificados, os PRO-
PRIETÁRIOS E DEMAIS INTERESSADOS do imóvel 
sito na Rua Senhora da Hora, s/n, Casa da Pitanga, 
freguesia de Pedroso e Seixezelo deste concelho, 
do teor da proposta de decisão proferida no proces-
so nº 953/FU/2008, cujos termos e fundamentos a 
seguir se transcrevem:
“Foi determinado notificá-lo para, no prazo de 90 
dias, apresentar pedido de legalização com vista 
à regularização das obras de construção de prédio 
de apoio a piscina, não destinado a habitação, com 
cerca de 422 m2, piscina com cerca de 127 m2, 
prédio destinado a casa das máquinas, com cerca 
de 31 m2 e cabine com cerca de 16 m2, executadas 
ilegalmente, sitas na Rua Senhora da Hora, s/n, 
Casa da Pitanga, freguesia de Pedroso e Seixezelo 
deste município, em cumprimento do disposto no 
n.º 2 do artigo 106.º do Decreto-lei nº 555/99, de 
16 de dezembro, alterado e republicado pelo D.L. 
nº 136/2014, de 9 de setembro.
Fica ainda advertido que, caso não apresente o 
competente pedido de legalização, serão iniciados 
os procedimentos tendentes à reposição da legali-
dade, com custos a cargo do proprietário.
Saiba que atualmente existe um procedimento sim-
plificado para a legalização de construções ilegais.
Assim, poderá solicitar informações a estes servi-
ços sobre os elementos instrutórios que poderão 
ser dispensados para a regularização da sua obra 
ilegal (cfr. nº 6 do artigo 102º - A do Regime Jurídi-
co da Urbanização e da Edificação).
Mais se informa que já se encontra em vigor o Re-
gulamento Municipal de Urbanização e Edificação, 
publicado em 22 de dezembro de 2015, que flexi-
biliza algumas normas técnicas, que irão facilitar o 
processo de regularização, para além do já previsto 
e em vigor no Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, podendo ser obtidos mais esclarecimen-
tos junto dos serviços da Gaiurb – Urbanismo e Ha-
bitação, E.M.”
Vila Nova de Gaia, 15 de Janeiro 2016.
Por delegação de competências, O Vice-Presidente 
da Câmara, (Patrocínio Azevedo)
Data de Publicitação: 02/02/2016
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EDT-CMVNG/2016/108
(PROC.º Nº 0719/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na travessa das Valeiras de Cima, junto a nº 
81, freguesia de Avintes, deste concelho, a proce-
der à limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, 
contados da data de afixação do presente edital, 
em virtude do seu estado violar o disposto no ar-
tigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-

dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 29 de janeiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/02/2016

EDT-CMVNG/2016/109
(PROC.º Nº 0437/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Água da Sombra, traseiras do nº 598, 
freguesia de Vilar de Andorinho, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
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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, 29 de janeiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/02/2016

EDT-CMVNG/2016/110
(PROC.º Nº 0285/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito no ângulo das Ruas da Tapada da Marinha 
e Rua Monte Curral, freguesia de Madalena, 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 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.-
Vila Nova de Gaia, 29 de janeiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/02/2016

EDT-CMVNG/2016/111
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento da Polícia Municipal da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho n.º 81/2014, de 
13 de Novembro, do Senhor Vereador do Pelouro 
da Fiscalização Municipal e Vistorias Administra-
tivas, com competência subdelegada pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última, na Reunião de 25 de Ou-
tubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, ao proprietário da edificação sita 
na Rua das Azenhas, n.º 15, casa 6, 4430-032 VILA 
NOVA DE GAIA, de que, no âmbito do Processo 
Administrativo nº 566/VT/2010, foi por despacho 
daquele Senhor Vereador, de 16 de dezembro de 
2015, proposta a seguinte decisão:
“Em 18.11.2015, foi realizada a título oficioso, uma 
vistoria administrativa à edificação com a localiza-
ção referida em epígrafe, ocupada em regime de 
inquilinato por Maria Rosa da Silva Peixoto Dias, 
nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 
89.º e seguintes do Regime Jurídico de Urbanização 
e de Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto do mesmo, para cujo teor aqui se 
remete. De acordo com a descrição que nele foi 
referida pelos peritos, está em causa, em termos 
espaciais, um imóvel de construção antiga, forma-
da por um corpo implantado á face da via pública, 
constituído por 3 pavimentos acima da cota de so-
leira, destinado a armazém no primeiro pavimento 
e a uma habitação em cada um dos restantes; por 
um outro corpo contíguo posterior, constituído por 
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r/chão por r/chão e andar, destinado a uma habita-
ção em parte do r/chão, uma habitação no andar e 
outra na parte restante do r/chão, e por uma cons-
trução “abarracada” adossada à entrada da habi-
tação, executada em estrutura de ferro e chapas 
acrílicas, que compreende a instalação sanitária e o 
hall de entrada da habitação.
Em matéria de conservação das respetivas estrutu-
ras, importa referir, que após análise das patologias 
elencadas pelos peritos no auto de vistoria lavrado, 
na sua generalidade e na sua especificidade, se ve-
rifica que as mesmas provocam relevante insalubri-
dade e insegurança no local.
A situação fáctica observada enquadra-se deste 
modo, na previsão legal do n.º 2 do art.º 89.º do 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, preceito que confere a esta 
Câmara Municipal, a faculdade de, a todo o tempo, 
determinar a execução de obras de conservação 
necessárias à correção de más condições de salu-
bridade e/ou segurança, ou à melhoria do arranjo 
estético dos edifícios.
Em face ao exposto, e após devida ponderação dos 
elementos instrutórios do processo, deverá, nos 
termos daquele enquadramento legal, com vista 
à correção das patologias assinaladas no auto de 
vistoria, e à eliminação da insalubridade e insegu-
rança por elas provocadas, com fundamento nes-
te último, e com base na presente informação, ser 
ordenado ao proprietário, no prazo máximo de 90 
dias úteis, a realização dos seguintes trabalhos:
EXTERIOR
a) Fachadas
1. Colmatação da fissuração existente na fachada 
sul do corpo posterior.
2. Reparação do reboco, incluindo pintura do corpo 
posterior.
b) Cobertura
3. Reparação da cobertura, sendo repostas todas 
as telhas deficientemente colocadas.
4. Substituição das chapas acrílicas da cobertura da 
instalação sanitária por telha cerâmica.
c) Logradouro
5. Remoção da estrutura metálica e das chapas 
acrílicas que constituem a zona de acesso à casa 6.
-UNIDADE - Habitação designada por casa 6
6. Substituição de todo o pavimento em soalho, in-
cluindo a sua estrutura de suporte.
7. Reparação/reconstrução das paredes divisórias 
em tabique e em madeira.
8. Reparação/substituição dos tetos em madeira de 
forro.
9. Reparação/reposição do material cerâmico de 
revestimento do pavimento da instalação sanitária.
10. Reparação da instalação elétrica.”
Adverte-se o proprietário, de que, os Serviços de 
Vistorias Administrativas deste Município, devem 

ser informados da data prevista para o início destas 
obras, caso as deseje executar desde já, a fim das 
mesmas serem acompanhadas por Técnicos Muni-
cipais.
Nessa conformidade, fica notificada o proprietário, 
para ao abrigo do disposto no artigo 121º e 122.º 
do Código de Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Ja-
neiro, se pronunciar por escrito, se assim o desejar, 
sobre esta proposta de decisão, no prazo de quinze 
dias a contar da receção da presente notificação.
Mais se informa, por último, que o processo poderá 
ser consultado naqueles Serviços, entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30, e que, junto ao 
mesmo, se encontra um anexo fotográfico ao auto 
de vistoria, que não é afixado juntamente com o 
presente EDITAL.
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal
(Dr. Telmo Moreira)
Em Anexo: Cópia do Auto de Vistoria
AUTO DE VISTORIA
Aos dezoito dias do mês de Novembro do ano de 
dois mil e quinze, compareceram, Sandra Matos 
Garcia de Louçano, Arquiteta, Fátima Alexandra 
Macedo de Vasconcelos Correia de Almeida, Arqui-
teta, e Albano Fernando Tavares de Sousa, Assis-
tente Técnico, na qualidade de técnicos designados 
pela Câmara Municipal para proceder à respetiva 
vistoria da unidade do prédio abaixo identificado, 
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 
90º do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, com a re-
dação conferida pela legislação subsequente.
Esteve ainda presente Maria Rosa da Silva Peixoto 
Dias, na qualidade de inquilina da unidade objeto 
da vistoria.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VIS-
TORIA 
Processo: 566/VT/2010
Localização
Arruamento principal: Rua das Azenhas 
N.º polícia: nº15
Unidade objeto da vistoria: Casa 6
Freguesia: Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO/ UNIDADE DO 
PRÉDIO OBJETO DA VISTORIA
Descrição: Trata-se de um prédio constituído por 
uma edificação de construção antiga formada por 
um corpo implanto à face da via pública, consti-
tuído por 3 pavimentos acima da cota de soleira 
destinado a armazém no 1º pavimento e a uma ha-
bitação em cada um dos restantes pavimentos, por 
um corpo contíguo posterior constituído por r/chão 
e andar destinado a uma habitação em parte do r/
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chão, uma habitação no andar e outra habitação na 
parte restante do r/chão e no andar, por uma cons-
trução “abarracada” adossada à entrada da habi-
tação, executada em estrutura de ferro e chapas 
acrílicas, que compreende a instalação sanitária e 
o hall de entrada da habitação, e por logradouro 
adjacente às fachadas sul e nascente.
A vistoria teve por objetivo a verificação do estado 
de conservação da habitação designada por casa 6, 
que se encontra localizada em parte do r/chão do 
corpo das traseiras.
Construtivamente a edificação em causa mostra-
-se executada com paredes exteriores em alvenaria 
de pedra rebocadas e pintadas, caixilharia exterior 
de portas e janelas em madeira e alumínio, pavi-
mento em soalho, paredes divisórias em tabique 
rebocadas e pintadas e em madeira pintadas, tetos 
em madeira de forro e cobertura em telha cerâmica 
assente em armação de madeira.
As águas residuais pluviais estão parcialmente do-
tadas de sistema de drenagem através de caleiras 
e tubos de queda com descarga final na via pública.
A edificação possui três fachadas e uma empena 
que estão orientadas no sentido sul / nascente /
ponte/norte respetivamente.
Nº de pisos: 3 (três) 
Nº total de unidades: 5 (cinco) 
Uso da unidade objeto da vistoria: Habitação, ocu-
pada em regime de inquilinato, assim com a habi-
tação superior, designada por casa 5, encontrando-
-se as restantes unidades devolutas.
Descrição da unidade objeto da vistoria:  É for-
mada por cozinha, sala, 2 quartos, arrumos, hall 
de entrada, instalação sanitária e hall de entrada 
no exterior no perímetro da habitação.
3 – DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE ES-
TÉTICA DO PRÉDIO / UNIDADE OBJETO DA VISTO-
RIA 
3.1. – EXTERIOR
a) Fachada principal (nascente – corpo posterior)
Degradação do reboco e da pintura. (fotografia n.º 
01, 02)
b) Fachada posterior (poente – corpo posterior) 
Não foi possível visualizar.
c) Fachada lateral esquerda (sul – corpo posterior) 
Degradação do reboco e da pintura.
Existência de fissuração, indiciando assentamentos 
da fundação. (fotografia n.º 04)
d) Fachada lateral direita (empena norte – corpo 
posterior)
Degradação da camada de impermeabilização e do 
reboco, com ausência de pintura. (fotografia n.º 
01)
e) Cobertura – corpo posterior
Degradação da cobertura, com telhas deficiente-
mente colocadas.
Degradação da cobertura em chapas acrílicas da 

instalação sanitária e do acesso à habitação ados-
sados à fachada principal. (fotografia n.º 01)
f) Logradouro
Degradação da estrutura metálica com paredes e 
cobertura em chapas acrílicas que constituem o 
acesso à casa 6. (fotografia n.º 05, 06)
3.2. – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existem.
3.3. – UNIDADE – Habitação designada por casa 6
Colapso parcial do pavimento em soalho e abati-
mento da parte restante, evidenciado a completa 
deterioração da sua estrutura de suporte em ma-
deira, impedindo o uso do compartimento onde se 
verificou o colapso e condicionando o uso da habi-
tação no seu todo. (Estas patologias retiram à ha-
bitação o mínimo de condições de segurança e de 
utilização).
Degradação das paredes divisórias em tabique e 
em madeira.
Degradação geral dos tetos em madeira de forro.
Degradação geral do reboco das paredes, com áre-
as desagregadas, incluindo a pintura.
Deterioração do material cerâmico de revestimento 
do pavimento da instalação sanitária.
Deterioração da instalação elétrica.
(fotografia n.º 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14)
3.4. – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSER-
VAÇÃO
(Apurado através da determinação do nível de con-
servação do imóvel constante da respetiva ficha de 
avaliação anexa ao processo).
3.4.1. O estado de conservação é MAU.
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1. - EXTERIOR
a) Fachadas
Colmatação da fissuração existente na fachada sul 
do corpo posterior.
Reparação do reboco, incluindo pintura do corpo 
posterior.
b) Cobertura
Reparação da cobertura, sendo repostas todas as 
telhas deficientemente colocadas.
Substituição das chapas acrílica da cobertura da 
instalação sanitária por telha cerâmica.
c) Logradouro
Remoção da estrutura metálica e das chapas acríli-
cas que constituem a zona de acesso à casa 6.
4.2. – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existem.
4.3. – UNIDADE – Habitação designada por casa 6
Substituição de todo o pavimento em soalho, in-
cluindo a sua estrutura de suporte.
Reparação/reconstrução das paredes divisórias em 
tabique e em madeira.
Reparação / substituição dos tetos em madeira de 
forro.
Reparação/reposição do material cerâmico de re-
vestimento do pavimento da instalação sanitária.
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Reparação da instalação elétrica.
5 – PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS
O prazo proposto para a realização dos trabalhos é 
de 90 dias.
6 – QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
A parte proprietária não formulou quaisquer que-
sitos.
7 – DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. – Relatório fotográfico com três páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Sandra Matos Garcia de Louçano)
(Fátima Alexandra Macedo de Vasconcelos Correia 
de Almeida)
(Albano Fernando Tavares de Sousa - relator)
Data de Publicitação: 02/02/2016

EDT-CMVNG/2016/114
(PROC.º Nº 0991/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
lote de terreno nº 30 do alvará de loteamento nº 
24/78 sito com frente para a Praceta 1º de Dezem-
bro, ao lado direito do nº 44, freguesia de Oliveira 
do Douro, 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-
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 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 2 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/02/2016

EDT-CMVNG/2016/115
(PROC.º Nº 1002/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que a 
habitação devoluta e degradada sita na Rua Soa-
res dos Reis, nº 319, freguesia de Mafamude, deste 
concelho, se encontra em estado avançado de de-
gradação, sem telhado, produzindo, por via de ação 
de águas pluviais e outros fenómenos atmosféri-
cos, degradação da estrutura do edifício, bem como 
acumulação de resíduos no seu interior, violando o 
disposto na alínea a) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui con-
traordenação passível de aplicação de coima.-
Alínea a) do artigo 49º
“Acumular no interior dos edifícios ou outros espa-
ços particulares, quaisquer tipo de resíduos, quan-
do com isso possa ocorrer dano para a saúde pú-
blica, risco de incêndio ou perigo para o ambiente, 
é passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional.”
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha a habitação em causa, no sentido de dar 
execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza da habitação remoção de todos os resí-
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duos acumulados, bem como vedar portas e jane-
las, de forma a evitar que a habitação seja utilizada 
para práticas ilegais.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 1 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/02/2016

EDT-CMVNG/2016/116
(PROC.º Nº 0053/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno integrante da habitação devoluta e degradada 
sita na Rua Rio de Almeida, nº 74, freguesia de Vilar 
do Paraíso, 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-
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 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/02/2016

EDT-CMVNG/2016/117
(PROC.º Nº 1140/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Professor César Morais, jun-
to ao nº 281 (lote 3), freguesia de Canelas, 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.
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Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 2 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/02/2016

EDT-CMVNG/2016/118
(PROC.º Nº 1222/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua das Pontes, frente ao nº 247, 
freguesia de Canelas, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo para pessoas e bens, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 

detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/02/2016

EDT-CMVNG/2016/119
(PROC.º Nº 0701/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno a mato e pinhal com acesso pela Rua dos 
Pinhais do Covelinho, confrontando com várias 
habitações sitas na Rua do Maninho, freguesia de 
Canelas, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo, violando o disposto no artigo 33º e alínea b) 
do artigo 49º do Regulamento Municipal de Resídu-
os Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova 
de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração 
ao aí disposto, constitui contraordenação passível 
de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
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à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 2 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/02/2016

EDT-CMVNG/2016/121
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 22 de fevereiro de 2016, segun-
da-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 25 de Outubro de 2013, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da terça-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
22.02.2016.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 04 de fevereiro de 2016.
O Vereador, (Manuel António Correia Monteiro Dr.)
Data de Publicitação: 05/02/2016

EDT-CMVNG/2016/124
(PROC.º Nº 1311/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 

sito nas traseiras do nº 52 da Alameda de Belide, 
freguesia de Valadares, deste concelho, a proce-
der à limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, 
contados da data de afixação do presente edital, 
em virtude do seu estado violar o disposto no ar-
tigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
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, 25 de novembro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/02/2016

EDT-CMVNG/2016/125
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
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JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Minuta da Ata nº 03 respeitante à Reunião 
Ordinária realizada no dia 1 de fevereiro de 2016, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 3 de fevereiro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/02/2016

EDT-CMVNG/2016/128
(PROC.º Nº 0943/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito nas traseiras da Escola EB1 do Corvo (Rua 
do Morangal), freguesia de Arcozelo, deste conce-
lho, se encontra coberto de densa e variada vege-
tação, está consequentemente sem qualquer tipo 
de manutenção, constituindo perigo para pessoas e 
bens, violando o disposto no artigo 33º e alínea b) 
do artigo 49º do Regulamento Municipal de Resídu-
os Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova 
de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração 
ao aí disposto, constitui contraordenação passível 
de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-

cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/02/2016

EDT-CMVNG/2016/129
(PROC.º Nº 1169/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito com frente para a Rua Anselmo Bra-
ancamp, criando gaveto com a Rua Olivia Teles e 
localizado em frente às instalações fabris desativa-
das da Desco - Fábrica Portuguesa de Material Elé-
trico e Eletrónico, S. A, freguesia de Arcozelo, 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.” 
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Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/02/2016

EDT-CMVNG/2016/130
(PROC.º Nº 0832/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Heróis da Pátria, ângulo com a Avenida 
Pedro Hispano, freguesia de Arcozelo, deste con-
celho, 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, 2 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/02/2016

EDT-CMVNG/2016/131
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA 14 de 
MAIO, AVINTES 
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 01 de Feve-
reiro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Rua 14 de Maio – Implementação de dois sentidos 
de circulação de trânsito, no troço compreendido 
entre a rua 5 de Outubro e a rua Escultor Fernan-
des de Sá e, no troço compreendido entre a rua do 
Magarão e a rua 5 de Outubro.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 05 de fevereiro de 2016
O Vereador (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 12/02/2016

EDT-CMVNG/2016/132
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 50/88
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 4 do ar-
tigo 7.º do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação)
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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 2016, 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 50/88 
para o lote n.º 17, requerido em nome de LUIS MA-
NUEL GONÇALVES REIS, que tem como objetivo a 
alteração da área do lote, de 393m2 para 504,9m2, 
resultante da realização de levantamento topográ-
fico, aumento da área de implantação e de constru-
ção da habitação, decorrente da ampliação lateral 
da edificação e a criação de anexos, no logradouro 
posterior do lote, com área máxima de implantação 
de 13,60m2. 
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 5218/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 12/02/2016

EDT-CMVNG/2016/135
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) Áu-
rea da Conceição Machado Teixeira, com última 

morada conhecida na Rua Praia de Brito, 228 – S. 
Félix da Marinha, 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 13/11/2015, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 
Rua Praia de Brito, freguesia de S. Félix da Marinha, 
para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
Passageiros, marca Skoda, modelo Fabia, matrícula 
07-46-TV
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/145
Vila Nova de Gaia, 03-02-2016 
Data de Publicitação: 15/02/2016

EDT-CMVNG/2016/137
(PROC.º Nº 1258/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno nº 23 do alvará de loteamento nº 18/97 
sito na Rua Tirso Olazabal, junto aos nºs 175 e 189, 
freguesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
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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, 5 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/02/2016

EDT-CMVNG/2016/138
(PROC.º Nº 1258/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno nº 20 do alvará de loteamento nº 18/97 
sito na Rua Tirso Olazabal, junto aos nºs 175 e 189, 
freguesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 

nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 5 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/02/2016

EDT-CMVNG/2016/139
(PROC.º Nº 1258/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno nº 21 do alvará de loteamento nº 18/97 
sito na Rua Tirso Olazabal, junto aos nºs 175 e 189, 
freguesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
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limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 5 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/02/2016

EDT-CMVNG/2016/140
(PROC.º Nº 1258/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014

FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno nº 19 do alvará de loteamento nº 18/97 
sito na Rua Tirso Olazabal, junto aos nºs 175 e 189, 
freguesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 5 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
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Data de Publicitação: 17/02/2016

EDT-CMVNG/2016/141
(PROC.º Nº 1258/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno nº 25 do alvará de loteamento nº 18/97 
sito na Rua Tirso Olazabal, junto aos nºs 175 e 189, 
freguesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 

Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 5 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/02/2016

EDT-CMVNG/2016/142
(PROC.º Nº 1258/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno nº 22 do alvará de loteamento nº 18/97 
sito na Rua Tirso Olazabal, junto aos nºs 175 e 189, 
freguesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
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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, 5 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/02/2016

EDT-CMVNG/2016/143
(PROC.º Nº 1258/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno nº 24 do alvará de loteamento nº 18/97 
sito na Rua Tirso Olazabal, junto aos nºs 175 e 189, 
freguesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 

quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 5 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/02/2016

EDT-CMVNG/2016/144
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 02 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 18 de janeiro de 2016, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 
3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 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, 16 de fevereiro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/02/2016

EDT-CMVNG/2016/145
(PROC.º Nº 1127/2014 – 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/



Nº 62 | fevereiro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 75

PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, fica notificada a senhora 
Márcia Alexandra Roxo Teixeira, residente na Rua 
Suas Vilas, nº 685, freguesia da Madalena, deste 
concelho, na qualidade de três canídeos aí aloja-
dos a proceder em conformidade com a legislação 
e prazos abaixo referenciados, contados da data 
de afixação do presente edital nos locais de estilo 
bem como na Porta de acesso à habitação, por-
quanto e decorrente de Vistoria Conjunta realizada 
em 13/04/2015, pela Autoridade de Saúde e Médi-
co Veterinário Municipal, ao abrigo do disposto nos 
nºs 1 e 5 do artigo 3º do Decreto-lei nº 314/2003 
de 17/12 cujo relatório e suas conclusões, que se 
passa a transcrever:
“A) À data (13/04/2015) e hora da vistoria (16.00h), 
fomos acompanhados pela reclamante, a Sra. Ana 
Luísa Guimarães Silva, uma vez que a reclamada, 
a Sra. Márcia Alexandra Roxo Teixeira, não atendeu 
aquando do contacto encetado pela equipa de vis-
toria;
B) A vistoria foi realizada no pátio das traseiras da 
habitação da reclamante, adjacente ao pátio da re-
clamada – através de uma escada foi possível visu-
alizar o referido pátio;
C) Verificamos a existência de 3 canídeos que se 
encontravam soltos no pátio das traseiras da habi-
tação;
D) O pavimento do pátio apresentava-se sujo e 
com dejetos de animais;
E) Segundo a reclamante, no dia da vistoria o pátio 
não se encontrava no estado habitual a que costu-
ma estar, uma vez que foi efetuada limpeza há cer-
ca de 2 dias – normalmente, a situação é bastante 
pior, uma vez que se acumulam dejetos durante 
vários dias seguidos – foram mostradas fotografias 
comprovando o referido;
Ainda segundo a reclamante, a proprietária dos ca-
nídeos está vários dias ausente da habitação, não 
efetuando a limpeza frequente do pátio.
1. Face ao acima exposto e em conjunto com o pa-
recer da autoridade de saúde (ofício n.º 440, de 
11/03/2015), somos de parecer que a reclamada 
seja notificada nos seguintes termos:
O alojamento de cães e gatos em prédios urbanos, 
rústicos ou mistos, fica sempre condicionado à exis-
tência de boas condições do mesmo e ausência de 
riscos higiossanitárias relativamente à conspurca-
ção ambiental e doenças transmissíveis ao homem 
(n.º 1 do art.º 3.º do Decreto-lei n.º 314/2003, de 
17 de dezembro);
2. Deverá apresentar na Câmara Municipal, ao cui-
dado do serviço médico veterinário municipal, pe-
los meios tidos como convenientes:
2.1 Cópia dos Boletins Sanitários ou Passaporte dos 

cães que possui, com o comprovativo da realiza-
ção dos atos de profilaxia obrigatórios para o ano 
em curso, nomeadamente a vacinação antirrábica 
(Portaria 264/2013, de 16/08) e a identificação ele-
trónica (microchip) (Decreto-Lei n.º 313/2013, de 
17/12, dirigindo-se para o efeito ao canil municipal 
ou a uma clínica veterinária;
2.2 Cópia do registo e licenciamento dos canídeos, 
efetuado na sede da Junta de Freguesia da área de 
residência (Portaria 421/2004, de 24/04);
3. Deverá garantir que, permanentemente os “ca-
nis” e logradouros em estado de higiene e asseio, 
de modo a não causar maus cheiros e proliferação 
de vetores;
4. As águas residuais resultantes da lavagem do 
“canil” e logradouro devem ser encaminhadas para 
o sistema de drenagem de águas residuais domés-
ticas (fossa) ou coletor público (saneamento);
5. A temperatura, a ventilação e a luminosidade 
e obscuridade das instalações devem ser as ade-
quadas à manutenção do conforto e bem-estar do 
animal que alberga. A luz deve ser de preferência 
natural e as instalações devem permitir uma ade-
quada inspeção do animal, pelo que não poderá um 
animal ser mantido fechado em permanência num 
espaço sem luz natural e ventilação;
6. De acordo com a Lei n.º 69/2014, de 29/08, fo-
ram aditados os artigos 387 e 388 ao código penal 
português, prevendo a quem, sem motivo legítimo, 
infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus 
tratos físicos a um animal de companhia é punido 
com pena de prisão até um ano ou com pena de 
multa até 120 dias, bem como a quem, tendo o de-
ver de guardar, vigiar ou assistir animal de compa-
nhia, o abandonar, pondo desse modo em perigo a 
sua alimentação e a prestação de cuidados que lhe 
são devidos, é punido com pena de prisão até seis 
meses ou com pena de multa até 60 dias;
7. Para o cumprimento das medidas acima determi-
nadas, dispõe de um período de 30 dias a contar da 
data de receção da notificação; 
8. Em caso de impossibilidade de garantir o cumpri-
mento das normas gerais de detenção, alojamento 
e maneio de animais de companhia, acima referi-
das e previstas no Capítulo II do DL 260/2012, de 
12/12 e no art.º 3.º do DL 314/2003, de 17/12, os 
animais deverão ser entregues no Centro de Reabi-
litação Animal de Vila Nova de Gaia (Avenida Vasco 
da Gama, 927, Oliveira do Douro, 4430-249 Vila 
Nova de Gaia, email: centroanimal@cm-gaia.pt, 
telefone: +351 223 742 409); horário: dias úteis, 
09h00h > 12h00h e 14h00h > 16h30h;
9. No final deste período, será efetuada nova visita 
ao local, no sentido de verificar o cumprimento ou 
não destas medidas;
10. Em caso de não cumprimento do disposto nos 
números anteriores, a câmara municipal, após vis-
toria conjunta do delegado de saúde e do médico 
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veterinário municipal, notifica o detentor para reti-
rar os animais para o canil municipal no prazo es-
tabelecido por aquelas entidades, caso o detentor 
não opte por outro destino que reúna as condições 
estabelecidas pelo presente diploma, bem como 
dará conhecimento da situação à DGAV e ao Minis-
tério Público;
11. O não cumprimento desta notificação constitui 
contraordenações:
11.1. Pelo Diretor Geral de Alimentação e Veteriná-
ria, com coima cujo montante mínimo é de 500 € e 
máximo de 3740 €, no caso de incumprimento das 
obrigações previstas nos termos dos n.ºs 8 a 13 do 
anexo A do Decreto-Lei n.º 155/2008, de 07/08 - 
Instalações e alojamento (n.º 6 do artigo 8.º do DL 
n.º 155/2008, de 07/08); 
11.2. Pelo Presidente da Câmara Municipal, com 
coima de 24,94 € a 2493,99 €, no caso de aloja-
mento de animais em desrespeito com os artigos 
115 a 120 do Regulamento Geral de Edificações Ur-
banas (art.º 162.ºdo RGEU), sem prejuízo de ou-
tras contraordenações no âmbito da Urbanização e 
Edificação;
11.3. Puníveis pelo Diretor Geral de Alimentação 
e Veterinária, com coima cujo montante mínimo é 
de 50€ e máximo de 3740€, no que se refere à 
permanência de cães e gatos em desrespeito pelas 
condições previstas no art.º 3.º do Decreto-lei n.º 
314/2003, de 17 de dezembro (alínea c) do pon-
to 3 do art.º 14 do Decreto-Lei n.º 314/2003, de 
17/12);
11.4. Puníveis pelo Diretor Geral de Alimentação e 
Veterinária, com coima cujo montante mínimo é de 
25 € e máximo de 3740€, no que se refere ao alo-
jamento de animais de companhia em desrespeito 
das condições fixadas no Decreto-Lei n.º 260/2012, 
de 12 de dezembro (alínea f) do ponto 1 do art.º 68 
do Decreto-Lei n.º 260/2012, de 12/12);
11.5. Puníveis pelo Presidente da Junta de Fregue-
sia da área de residência, com coima cujo mon-
tante mínimo é de 25 € e máximo de 3740€, no 
que se refere à falta de licença de detenção, posse 
e circulação de cães prevista no Regulamento de 
Registo, Classificação e Licenciamento de Cães e 
Gatos (alínea a) do ponto 1 do art.º 14 do Decreto-
-Lei n.º 314/2003, de 17/12);
11.6. Puníveis pelo Diretor Geral de Alimentação e 
Veterinária, com coima cujo montante mínimo é de 
50€ e máximo de 3740€, no que se refere à falta 
de vacina antirrábica válida, devidamente certifica-
da no boletim sanitário dos animais (alínea a) do 
ponto 3 do art.º 14 do Decreto-Lei n.º 314/2003, 
de 17 de dezembro);
11.7. Puníveis pelo Presidente da Câmara Munici-
pal, com coima cujo montante mínimo é de 50€ e 
máximo de 1850€, no que se refere à não identi-
ficação dos cães e gatos nos termos e nos prazos 
previstos no Decreto-Lei n.º 313/2003, de 17 de 

Dezembro (ponto 1 do art.º 19 do Decreto-Lei n.º 
313/2003, de 17 de dezembro);
12. Mais se informa que, caso pretenda, dispõe de 
10 dias para se pronunciar por escrito sobre o con-
teúdo desta notificação, no âmbito do art.100º do 
Código de Procedimento Administrativo;
13. Para esclarecimentos adicionais, poderá contac-
tar o serviço médico veterinário municipal através 
do telefone 256370800, fax 256370801 ou email 
veterinario.municipal@cm-feira.pt.”
Pelo exposto e para o cumprimento das medidas 
constantes desta notificação, nomeadamente do 
exposto nos pontos 1., 2.1., 2.2., 3., 4., 5. e 6 .an-
teriores é-lhe concedido o prazo de 30 dias a partir 
da data de afixação desta notificação e caso pre-
tenda dispõe de 10 dias para se pronunciar por es-
crito sobre o conteúdo desta notificação, no âmbito 
do previsto no art.º 121º e nº 1 do artigo 122º do 
Código de Procedimento Administrativo aprovado 
pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro, do Código 
de Procedimento Administrativo.
Em caso de impossibilidade de garantir o cumpri-
mento das normas gerais de detenção, alojamento 
e maneio de animais de companhia, acima referi-
das e previstas no Capítulo II do DL 260/2012, de 
12/12 e no art.º 3.º do DL 314/2003, de 17/12, os 
animais deverão ser entregues no Centro de Reabi-
litação Animal de Vila Nova de Gaia (Avenida Vasco 
da Gama, 927, Oliveira do Douro, 4430-249 Vila 
Nova de Gaia, email: centroanimal@cm-gaia.pt, 
telefone: +351 223 742 409); horário: dias úteis, 
09h00h > 12h00h e 14h00h > 16h30h, caso con-
trário estará sujeita à aplicação das contraordena-
ções atrás referenciadas.
No final deste período, será efetuada nova visita ao 
local, no sentido de verificar o cumprimento ou não 
destas medidas;
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, 5 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/02/2016

EDT-CMVNG/2016/146
(PROC.º Nº 0659/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Travessa Nova do Sobreiro, junto ao nº 15, 
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freguesia de Canidelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/02/2016

EDT-CMVNG/2016/147
(PROC.º Nº 0420/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/

PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, fica notificada a senhora Alberti-
na Filomena de Macedo Pinto Rios Amaral Ferreira, 
residente na Rua Rei Ramiro, nº 695-1º Dt.º, fre-
guesia de Santa Marinha, deste concelho, na qua-
lidade de detentora de canídeo, relativamente ao 
mesmo se constata:
- Ausência de registo e licenciamento.
- Défice de cuidados dispensados em termos de 
limpeza higiene do local de alojamento.
Face aos motivos invocados, e no uso das com-
petências em mim subdelegadas pela Exma. Sra. 
Vereadora do Pelouro, Eng.º Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira, pelo despacho n.º 67/VMMF/2014 
de 05/11/2014, fica V. Exa. notificada no sentido de 
proceder em conformidade com a legislação abaixo 
referenciada, de forma a regularizar no prazo de 
TRINTA DIAS, a situação em que o referido canídeo 
se encontra.
- Proceder ao registo do canídeo na respetiva Jun-
ta de freguesia da área de residência conforme 
o disposto no n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 
421/2004 de 24 de Abril, constituindo o seu incum-
primento contra ordenação punível pela alínea a) 
do n.º 1 e n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 
314/2003 de 17 de Dezembro, podendo ainda estar 
sujeito a perda do animal a favor do ESTADO.
Prevê o n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 421/2004 
de 24/04 (Obrigatoriedade de registo e licencia-
mento).
“Os detentores de cães entre 3 e 6 meses de idade 
são obrigados a proceder ao seu registo e licencia-
mento na junta de freguesia da área do seu domi-
cílio ou sede.”
Deve ainda e de imediato diligenciar para que o 
local de alojamento e de circulação do animal seja 
diariamente objeto de limpeza e higienização, de 
forma que daí não resulte riscos higio-sanitários e 
incomodidade para terceiros, nos termos do dis-
posto no nº 1 do artigo 3º do D. L. nº 314/2003 de 
17 de Dezembro.
Prevê o n.º 1 do artigo 3.º do D.L. n.º 314/2003 de 
17/12 (Detenção de cães e gatos). 
“O alojamento de cães e gatos em prédios urba-
nos, rústicos ou mistos, fica sempre condicionado à 
existência de boas condições do mesmo e ausência 
de riscos hígio-sanitários relativamente à conspur-
cação ambiental e doenças transmissíveis ao ho-
mem,”
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, 5 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/02/2016
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EDT-CMVNG/2016/148
(PROC.º Nº 0595/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Chavinha D`Água, frente ao nº 355, 
freguesia de Canelas, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-

dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 1 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/02/2016

EDT-CMVNG/2016/149
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA PARTI-
CULAR DO CERRO, MADALENA 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 01 de feve-
reiro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- Implementação de sinalização vertical de para-
gem obrigatória (STOP), na Rua Particular do Cer-
ro, no entroncamento com a Rua do Cerro
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 04 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/02/2016

EDT-CMVNG/2016/150
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA 5 DE 
OUTUBRO, 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 18 de ja-
neiro de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Rua 5 de Outubro – Proibição de circulação a velo-
cidade superior a 40 Km/h.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 02 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/02/2016

EDT-CMVNG/2016/151
(PROC.º Nº 1062/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Travessa das Zambueiras, frente ao nº 88 e 
seguintes, freguesia de Canidelo, deste concelho, a 



Nº 62 | fevereiro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 79

proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/02/2016

EDT-CMVNG/2016/152
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DO 
BARREIRO, RUA DAS OLIVEIRAS, FREGUESIA DA 
MADALENA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,

TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 14 de de-
zembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Implementação de marcas rodoviárias (linha de 
eixo e de marcação de estacionamento) e limita-
ção de velocidade máxima de circulação na curva a 
30km/h, 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 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/02/2016

EDT-CMVNG/2016/153
(PROC.º N.º 0433/2013 – 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 título detenha o logradou-
ro da habitação localizada, na Rua do Flower, nº 
643, com acesso pela Travessa do Flower, freguesia 
de Canidelo, deste concelho, através de Edital, nos 
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º do Códi-
go de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, para 
no prazo de 20 dias, contados da data da sua afi-
xação (2013/12/26), 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 cum-
priu o que lhe foi ordenado
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno em causa, de que, 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio, a partir do 
próximo dia 08 de Março de 2016, pelas 07:00 ho-
ras, e pelo período estritamente necessário ao cum-
primento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
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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, 11 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Despacho
Por despacho de 18/11/2013, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do lo-
gradouro da Habitação em causa, situado na Rua 
do Flower, nº 643, com acesso pela Travessa do 
Flower, freguesia de Canidelo, deste concelho, de 
forma a que o respetivo terreno cumpra o defini-
do nesta matéria no Regulamento Municipal de Re-
síduos 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 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio a partir 
do próximo dia 08 de Março de 2016, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2016. 
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: 19/02/2016

EDT-CMVNG/2016/154
(PROC.º Nº 1104/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 

proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua do Infante Dom Henrique, frente ao nº 
231 e entre os nºs 38 e 236 da referida artéria, fre-
guesia de Gulpilhares, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/02/2016
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EDT-CMVNG/2016/155
(PROC.º N.º 0386/2014 – 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 que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito nas traseiras do nº 401 da Rua de Laborim de 
Baixo, freguesia de Mafamude, deste concelho, nos 
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º do Códi-
go de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, para 
no prazo de 20 dias, contados da nossa notificação 
com a referência 2015/0551DEVS de 18/03/2015, 
para 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 re-
ferido, foi constatado que não cumpriu o que lhe foi 
ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno em causa, de que, 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio, a partir do 
próximo dia 11 de Março de 2016, pelas 07:00 ho-
ras, e pelo período estritamente necessário ao cum-
primento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto 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, 11 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Despacho
Por despacho de 10/03/2015, foi ordenado ao(à) 

proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do 
terreno em causa, situado nas traseiras do nº 401 
da Rua Laborim de Baixo, freguesia de Mafamude, 
deste concelho, 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 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio a partir 
do próximo dia 11 de Março de 2016, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2016. 
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: 19/02/2016

EDT-CMVNG/2016/156
(Art.º 112º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Dr., Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal do Município de 
Vila Nova de Gaia, no uso das competências atribuí-
da pelo despacho n.º 81/2014, de 13 de Novembro, 
do Senhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Mu-
nicipal e Vistorias Administrativas, com competên-
cia subdelegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, 
de 10 de Março, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta últi-
ma, na Reunião de 25 de Outubro de 2013 - 
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
nº 1 do art.º 112º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, através da afixação do presente Edital, 
a todos os interessados – proprietários do prédio 
urbano sito na Rua do Portelo, nº 2, na freguesia de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada deste con-
celho de Vila Nova de Gaia -, de que, no âmbito do 
Processo Administrativo nº 603/VT/2015, foi deter-
minada a realização de uma vistoria administrativa 
ao referido prédio. 
Assim, os peritos adstritos a esta Divisão de Fisca-
lização do Município de Vila Nova de Gaia deslocar-
-se-ão ao local acima referido no dia 15/04/2016, 
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aproximadamente pelas 09:45, a fim de se levar a 
efeito uma vistoria administrativa nos termos do 
disposto no art.º 90º do Regime Jurídico da Edifica-
ção e da Urbanização (RJUE), aprovado pelo Decre-
to-Lei nº 555/99 de 16 de dezembro, alterado por 
legislação posterior, no sentido de ser analisado o 
estado de conservação do referido imóvel.
Nos termos do disposto no nº 3 do art.º 90º do 
RJUE, poderão os aqui notificados, caso o desejem, 
até à véspera da data da realização da diligência, 
indicar um perito para intervir na realização da vis-
toria e/ou formular quesitos que queiram ver res-
pondidos pelos peritos participantes na vistoria.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, nº 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30.
Vila Nova de Gaia, 28 de janeiro de 2016
Proc. Nº 603/VT/2015
O Director do Departamento Municipal (Dr. Telmo 
Moreira)
Data de Publicitação: 19/02/2016

EDT-CMVNG/2016/157
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 Rodrigo 
Alves de Oliveira, arrendatário que foi da habitação 
sita na Travessa Quinta das Facas, nº114 2º Esq., - 
Empreendimento Alberto Martins Andrade, Fregue-
sia S. Félix da Marinha, deste Concelho, para no 
prazo de 8 (oito) dias seguidos, contados a partir 
do dia 18 de Fevereiro de 2016, 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, EM, sob pena, de 
não o fazendo serem os mesmos considerados per-
didos a favor deste Município. 
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/194
Vila Nova de Gaia, 16-02-2016
Data de Publicitação: 22/02/2016

EDT-CMVNG/2016/162
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 1 respeitante à Reunião Ordinária 

realizada no dia 8 de janeiro de 2016, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 
do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento des-
ta 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, 17 de fevereiro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/02/2016

EDT-CMVNG/2016/163
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 VÂNIA 
PATRICIA DE JESUS CASTRO, arrendatária que foi 
da habitação sita na Rua do Monte Grande, n.º 295 
– 1.º Dt.º, - Empreendimento Social D. Armindo 
Lopes Coelho, União das Freguesias de Sandim, 
Olival, Lever e Crestuma, deste Concelho, para no 
prazo de 8 (oito) dias seguidos, contados a partir 
do dia 19 de Fevereiro de 2016, 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, EM, sob pena, de 
não o fazendo serem os mesmos considerados per-
didos a favor deste Município. 
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/203
Vila Nova de Gaia, 17-02-2016
Data de Publicitação: 23/02/2016

EDT-CMVNG/2016/164
(PROC.º Nº 0754/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o logradou-
ro da habitação sito na Rua de Brantães, nº 43, fre-
guesia de Sermonde, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 



Nº 62 | fevereiro 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 83

e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 06/02/2016

EDT-CMVNG/2016/166
(PROC.º N.º 1111/2014 – 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 que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 

sito na Rua Capitão Galhardo, junto ao nº 59, fre-
guesia de Gulpilhares, deste concelho, através de 
Edital, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 
70.º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, para no prazo de 20 dias, contados da 
data da sua afixação (2015/10/21), proceder à lim-
peza do terreno em causa, ao abrigo do disposto 
no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 49.º do Re-
gulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decor-
rido entretanto o prazo atrás referido, foi constata-
do que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno em causa, de que, 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio, a partir do 
próximo dia 18 de Março de 2016, pelas 07:00 ho-
ras, e pelo período estritamente necessário ao cum-
primento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto 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, 11 de fevereiro de 2016. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Despacho
Por despacho de 09/09/2015, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do ter-
reno sito na Rua Capitão galhardo, junto ao nº 59, 
freguesia de Gulpilhares, deste concelho, de forma 
a que o respetivo terreno cumpra o definido nes-
ta matéria no Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
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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 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio a partir 
do próximo dia 18 de Março de 2016, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2016. 
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: 24/02/2016

EDT-CMVNG/2016/167
(PROC.º N.º 1120/2014 – 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 que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno nº 5 do alvará de loteamento nº 06/2000 
sito na Rua Manuel António Fontoura, entre os nºs 
455 e 473, freguesia de Grijó, 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, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 
de novembro, para no prazo de 20 dias, contados 
da data da sua afixação (2015/10/14), proceder à 
limpeza do terreno em causa, ao abrigo do disposto 
no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 49.º do Re-
gulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decor-
rido entretanto o prazo atrás referido, foi constata-
do que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno em causa, de que, 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio, a partir do 
próximo dia 15 de Março de 2016, pelas 07:00 ho-
ras, e pelo período estritamente necessário ao cum-
primento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 

arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto 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, 11 de fevereiro de 2016. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Despacho
Por despacho de 10/09/2015, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do 
lote de terreno nº 5 do alvará de loteamento nº 
06/2000 sito na Rua Manuel António Fontoura, en-
tre os nºs 455 e 473, freguesia de Grijó, deste con-
celho, 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 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio a partir 
do próximo dia 15 de Março de 2016, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2016. 
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: 24/02/2016

EDT-CMVNG/2016/168
(PROC.º Nº 0902/2015 – 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 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua de Passos, ângulo com a Rua 
do Poente, 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 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 2 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 06/02/2016

EDT-CMVNG/2016/169
(PROC.º Nº 0387/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua da Ervilhaca, frente ao nº 433, fregue-
sia de Grijó, deste concelho, verificou-se que foi re-
alizada a limpeza do terreno em causa, mantendo-
-se contudo os sobreiros sem poda de formação.
Mais fica notificado que, não poderá proceder a 
qualquer intervenção relativamente ao abate e/ou 
poda dos sobreiros, sem prévia avaliação e licença 
emitida pelo Instituto de Conservação da Natureza 
e das Florestas, nomeadamente através da Direção 
Regional de Florestas do Norte, no âmbito do dis-
posto no Decreto-Lei n.º 169/2011 de 25 de maio, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
155/2004 de 30 de junho.
Mais se informa os contactos do ICNF – Departa-
mento de Conservação da Natureza e Florestas do 
Norte, para os efeitos em causa.
ICNF
Departamento de Conservação da Natureza e Flo-
restas do Norte
Estrada Exterior da Circunvalação, 11846-4460-
281 Senhora da Hora
Tel: 22 9574064 – Fax: 22 957 4065
E-mail: dcnfn@icnf.pt
Constituem os respetivos trabalhos na poda das ár-
vores (sobreiros), não podendo ter aí lugar, quais-
quer acumulações de sobrantes vegetais daí resul-
tantes ou outros resíduos, para o efeito é concedido 
o prazo de 45 dias.
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 traba-
lhos, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título o 
detenha, obrigado a ressarci-la dos respetivos cus-
tos, num prazo de 60 dias após a comunicação do 
montante correspondente da operação realizada. A 
falta de pagamento neste prazo dá lugar à cobran-
ça de dívida através de processo de execução fiscal, 
nos termos do Código de Procedimento Administra-
tivo e do Código de Processo Tributário.
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, 2 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/02/2016

EDT-CMVNG/2016/170
(PROC.º Nº 1092/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Dr. Castro Correia, junto ao nº 
1799, freguesia de Grijó, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.

Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 2 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/02/2016

EDT-CMVNG/2016/171
(PROC.º Nº 1051/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua Professor Justino Teixeira da Mota, 
ângulo com a Rua das Searas, freguesia de Cane-
las, deste concelho, se encontra coberto de densa 
e variada vegetação, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, bem como a existên-
cia de árvores a propender sobre o domínio público, 
constituindo perigo para pessoas e bens, violando 
o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º e 
alínea n) do artigo 48º 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.” 
Alínea n) do artigo 48º
“Manter árvores, arbustos, silvados, sebes penden-
tes sobre a via pública, que estorvem a livre e có-
moda passagem e impeçam a limpeza urbana, é 
passível de coima graduada de um décimo até um 
máximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional.”
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
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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 resultantes 
ou outros resíduos, bem como a poda das árvores 
que se encontram pendentes sobre a via pública.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 17 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/02/2016

EDT-CMVNG/2016/172
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 21 de março de 2016, 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 
21.03.2016.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 23 de fevereiro de 2016.
O Vereador, (Manuel António Correia Monteiro Dr.)
Data de Publicitação: 25/02/2016

EDT-CMVNG/2016/173
(PROC.º N.º 1059/2014 – 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 que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua do Panorama, nas traseiras do nº 39, 
freguesia de Canelas, deste concelho, através de 
Edital, nos termos da alínea d) do n.º 1 do arti-

go 70.º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, para no prazo de 20 dias, contados da 
data da sua afixação (2015/07/01), proceder à lim-
peza do terreno em causa, ao abrigo do disposto 
no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 49.º do Re-
gulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decor-
rido entretanto o prazo atrás referido, foi constata-
do que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno em causa, de que, 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio, a partir do 
próximo dia 04 de Março de 2016, pelas 07:00 ho-
ras, e pelo período estritamente necessário ao cum-
primento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto 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, 11 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Despacho
Por despacho de 07/05/2015, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do ter-
reno em causa, situado na Rua do Panorama, nas 
traseiras do nº 39, freguesia de Canelas, deste con-
celho, 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 
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n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio a partir 
do próximo dia 04 de Março de 2016, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2016. 
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: 26/02/2016

EDT-CMVNG/2016/174
(PROC.º N.º 0525/2014 – 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 que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua de Sanhoane, frente aos nºs 795/783, 
freguesia de Pedroso, deste concelho, através de 
Edital, nos termos da alínea d) do n.º 1 do arti-
go 70.º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, para no prazo de 20 dias, contados da 
data da sua afixação (2015/04/10), proceder à lim-
peza do terreno em causa, ao abrigo do disposto 
no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 49.º do Re-
gulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decor-
rido entretanto o prazo atrás referido, foi constata-
do que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno em causa, de que, 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio, a partir do 
próximo dia 22 de Março de 2016, pelas 07:00 ho-
ras, e pelo período estritamente necessário ao cum-
primento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-

dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto 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, 11 fevereiro de 2016. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
DESPACHO
Por despacho de 25/01/2015, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do terre-
no em causa, situado na Rua de Sanhoane, frente 
aos nºs 795/783, freguesia de Pedroso, deste con-
celho, 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 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio a partir 
do próximo dia 22 de Março de 2016, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2016. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013) (Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 26/02/2016

EDT-CMVNG/2016/175
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-
madou Seck, com última morada conhecida na Rua 
Cândido de Oliveira, 195 – 3º 33 - Braga, na qua-
lidade de proprietário(a) conforme consta na Con-
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servatória do Registo de Automóveis, de que a Po-
lícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no dia 
26/10/2015, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea 
f) do Código da Estrada, da Rua Escultor Fernandes 
de Sá, freguesia de Oliveira do Douro, para o Esta-
leiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Fregue-
sia da Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, 
marca Citroen, modelo Xantia, matrícula 40-94-CV
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/229
Vila Nova de Gaia, 23-02-2016 
Data de Publicitação: 29/02/2016

EDT-CMVNG/2016/176
(PROC.º Nº 1237/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o ter-
reno sito integrante da habitação sito no Largo do 
Telhado, nº 24/28, freguesia de Mafamude, deste 
concelho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de 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, 23 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 29/02/2016

EDT-CMVNG/2016/177
(Art.º 112.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho nº.81/2014, de 
13 de Novembro, do Senhor Vereador do Pelouro 
da Fiscalização Municipal e Vistorias Administrati-
vas, com competência subdelegada pelo despacho 
n.º 14/PCM/2014, de 10 de março, do Senhor Pre-
sidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
com competência conferida por esta última, na reu-
nião de 25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, através da afixação 
do presente Edital, de que, no âmbito do Processo 
Administrativo nº 1126/VT/2015, foi por despacho 
daquele senhor vereador, de 20/01/2016, proposta 
a seguinte decisão final:
“Em 22.12.2015 foi realizada, a título oficioso, uma 
vistoria administrativa à edificação sita na Rua da 
Rasa, n.º 297, união das freguesias de Mafamu-
de e Vilar do Paraíso, nos termos e para os efeitos 
do disposto nos artigos 89.º e seguintes do Regi-
me Jurídico de Urbanização e de Edificação (RJUE), 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela le-
gislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor aqui se 
remete. De acordo com o que nele se mostra referi-
do, em matéria espacial, está em causa um imóvel 
de construção antiga, térreo, devoluto, implantado 
à face da via pública, destinado que foi a uma ha-
bitação unifamiliar.
Possui logradouro junto, adjacente à sua facha-
da posterior e construções anexas implantadas no 
mesmo.
Em matéria de conservação das respetivas estru-
turas, e no que deve relevar para a apreciação 
da matéria em causa, importa salientar que após 
análise das patologias assinaladas pelos peritos no 
auto atrás referido, se conclui que as mesmas pro-
vocam relevantíssima insalubridade e insegurança 
no local, com situações de ameaça de ruína e de 
perigo para a salubridade e segurança públicas.
A situação fáctica observada, enquadra-se deste 
modo, na previsão legal do n.º 3 do art.º 89.º do 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, preceito que confere a esta 
Câmara Municipal, a possibilidade de ordenar a de-
molição total ou parcial das construções que amea-
cem ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública 
e para a segurança das pessoas e bens.
Nesse sentido, com vista à correção das deficiências 
assinaladas, deverá ser ordenado à titularidade do 
imóvel em apreço, nos temos daquele enquadra-
mento legal e com fundamento no auto de vistoria 
e na presente informação, no prazo máximo de 60 
dias úteis, a execução dos seguintes trabalhos:
1.Demolição total do edifício, bem como, todas as 
construções/barracos implantados no logradouro 
posterior, incluindo transporte e remoção dos es-
combros para local apropriado.
2.Limpeza geral do logradouro posterior, incluindo 
corte e remoção de toda a vegetação, bem como, 
todos os lixos acumulados e depositados para local 
apropriado.
3.Garantir a vedação do terreno, eventualmente 
com malha de rede á altura de 2.20M.”
Adverte-se, de que, os Serviços de Vistorias Admi-
nistrativas deste Município, devem ser informados 
da data prevista para o início destas obras, caso se 
pretenda desde já proceder à sua execução, a fim 
das mesmas serem acompanhadas por Técnicos 
Municipais.
Nessa conformidade, fica notificada a titularidade 
do imóvel vistoriado, para, de acordo com o dispos-
to nos artigos n.ºs 121.º e 122.º do Código acime 
mencionado, se pronunciar por escrito, se assim o 
desejar, sobre esta proposta de decisão, no prazo 
de quinze dias a contar da receção da presente no-
tificação.

Mais se comunica, que o processo poderá ser 
consultado naqueles Serviços, entre as 9:00 e as 
12.30h e entre as 14:00 e as 16:30 h., e que, no 
mesmo se encontra um anexo fotográfico ao auto 
de vistoria, que não é afixado juntamente com o 
presente edital 
Vila Nova de Gaia, 17 de fevereiro 2016
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal 
(Telmo Moreira, Dr.)
Anexo: Auto De Vistoria

AUTO DE VISTORIA
- Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro do ano 
de dois mil e quinze, compareceram Gaspar Alberto 
de Sousa Ferreira, Assistente Técnico, Firmino Au-
gusto Trigo Barbosa, Arquiteto e Fátima Alexandra 
Macedo de Vasconcelos Correia de Almeida, Arqui-
teta, na qualidade de técnicos designados pela Câ-
mara Municipal para proceder à respetiva vistoria 
do prédio de habitação e anexos, abaixo identifica-
do, nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 90º do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, com 
a redação conferida pela legislação subsequente.
- Em virtude do encerramento do edifício, a visto-
ria foi realizada com base na observação exterior a 
partir do arruamento público e do logradouro pos-
terior do edifício confinante a Sul, com entrada pelo 
n.º 303, da Rua da Rasa.
Contudo, foi possível a observação parcial, embora 
muito reduzida, do estado de conservação do inte-
rior do edifício através da abertura do postigo in-
corporado na porta da fachada frontal.
- Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VIS-
TORIA.
Processo: 1126/VT/2015
Localização.
Arruamento principal: Rua da Rasa.
N.º polícia: 297.
Freguesia: União das Freguesias de Mafamude/Vi-
lar do Paraíso.
Descrição predial n.º;
Artigo matricial n.º: 2440 - U.
2 - DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO/UNIDADE E 
ANEXOS, OBJETO DE VISTORIA.
Descrição:
- Trata-se de um edifício urbano em estado de ruí-
na, implantado à face do arruamento, sendo cons-
tituído pelas fachadas frontal (Poente) e posterior 
(Nascente), disposto em banda continua e com col-
matação de empenas laterais com os edifícios ad-
jacentes.
- Possui logradouro posterior, no qual encontram-se 
implantadas várias construções anexas e inacaba-
das de r/chão e r/chão e andar, incluindo barra-
cos, em avançado estado de degradação geral e 
de ruína, verificando-se ainda a acumulação de lixo 
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depositado e espalhado, bem como, o crescimento 
excessivo de vegetação espontânea e silvado, che-
gando a cobrir alguns barracos e anexos aí exis-
tentes.
- O edifício é estruturalmente constituído por pa-
redes exteriores em alvenaria, revestidas exterior-
mente com reboco e material cerâmico, possuindo 
molduras dos vãos da porta e da janela (soleiras, 
parapeitos, ombreiras e padeiras) em granito. A 
caixilharia da fachada frontal é constituída apenas 
por uma porta em ferro e uma janela, cuja caixi-
lharia é em madeira, destituída de vidros e com 
portadas interiores.
- A cobertura é constituída por travejamento de 
madeira, revestida a telha do tipo "Marselha", in-
cluindo beirados, sendo destituída de caleiras e tu-
bos de queda.
- As paredes Interiores e tetos são em fasquio.
- Parte do pavimento interior do edifício encontra-
-se com sujidade e acumulação de lixo diverso 
(vidros partidos, madeiras apodrecidas, plásticas, 
etc.), cuja observação e registos fotográficos foram 
possíveis face à abertura do postigo incorporado na 
porta da fachada frontal.
- Os anexos existentes e implantados no logradou-
ro posterior, são constituídos na generalidade por 
paredes exteriores em alvenaria rebocadas exte-
riormente ou paredes exteriores em tijolo à vista 
parcialmente revestidas a chapa de ferro ondula-
das, sendo as coberturas constituídas em estrutura 
de madeira revestidas a telha do tipo "Marselha" ou 
chapas onduladas de fibrocimento.
N.º de pisos: um (r/chão).
N.º total de unidades: uma.
Uso da unidade objeto da vistoria: habitação (de-
voluta e em estado de ruína).
Descrição da unidade objeto da vistoria:
- Face ao encerramento do edifício, não foi possí-
vel o acesso ao seu interior impossibilitando deste 
modo a sua descrição interior.
3 - DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, SALUBRIDADE E ESTÉTICA 
DO PRÉDIO E ANEXOS OBJETO DA VISTORIA.
3.1.-EXTERIOR.
a) Fachada frontal.
- Degradação geral do revestimento exterior da pa-
rede, em consequência da ausência parcial do re-
vestimento cerâmico, incluindo deterioração e suji-
dade do reboco e cantarias.
(fotogramas n.º 01 a 07)
b) Fachada posterior.
- Em virtude do encerramento do edifício, a visto-
ria foi realizada com base na observação exterior a 
partir do arruamento público e do logradouro (pos-
terior) do edifício confinante a Sul, com entrada 
pelo n.º 303, da Rua da Rasa.
c) Fachada lateral esquerda: não existe.
d) Fachada lateral direita; não existe.

e) Cobertura.
- Degradação geral cobertura em estrutura de ar-
mação de madeira sob a ameaça de ruína, com ten-
dência de desmoronamento para o interior da edi-
fício, apresentando acentuadas deformações das 
superfícies das suas éguas e das cumeeiras.
- Possui telhas desalinhadas, partidas e deteriora-
das por envelhecimento, incluindo aberturas cau-
sadas pela excessiva deformação da cobertura e 
crescimento de vegetação espontânea, sobretudo 
nas caleiras laterais confinantes com os edifícios 
adjacentes.
- Ausência de caleiras e tubos de queda na fachada 
frontal, resultantes da ausência de manutenção e 
obras reparação do edifício. (fotogramas n.º 01, 05 
a 11).
f) Logradouro (posterior).
- Existência de várias construções anexas de r/chão 
e r/chão e andar, incluindo barracos em acentua-
do estado de degradação geral, inacabados e em 
estado de ruína (destituídos de cobertura). Estru-
turalmente são constituídos na generalidade por 
paredes exteriores constituídas em alvenaria e re-
bocadas exteriormente e por paredes exteriores em 
alvenaria de tijolo parcialmente revestidas a chapas 
de ferro onduladas, cujas coberturas são constitu-
ídas em estrutura de madeira e revestidas a telha 
do tipo "Marselha" ou fibrocimento.
- Verifica-se ainda acumulação de lixo depositado e 
espalhado sobre a sua superfície do terreno, bem 
como, o crescimento excessivo de vegetação es-
pontânea e de silvado, chegando mesmo a cobrir 
alguns anexos ou barracos. (fotogramas n.º 14 a 
24)
3.2. - PARTES COMUNS DO EDIFÍCIO (INTERIOR).
- Não existem.
3.3. - UNIDADE/EDIFÍCIO.
- Em virtude do encerramento do edifício, a visto-
ria foi realizada com base na observação exterior a 
partir do arruamento público e do logradouro pos-
terior do edifício confinante a Sul, sendo contudo 
possível a observação parcial e reduzida através 
da abertura do postigo Incorporado na porta da fa-
chada frontal verificando-se o avançado estado de 
deterioração geral e de ruína da cobertura e tetos 
em armação de madeira, degradação e sujidade 
das paredes em alvenaria e fasquio, deterioração 
do pavimento com acumulação de lixo acumulado, 
apodrecimento das portas e rodapés em madeira e 
deterioração da rede de elétrica de abastecimento. 
(fotogramas n.º 25 a 28)
3.4. - IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO.
3.4.1. - Estado de conservação: Não aplicável.
- Em virtude do encerramento do edifício, a visto-
ria foi realizada com base na observação exterior a 
partir do arruamento público e do logradouro pos-
terior do edifício confinante a Sul, com entrada pelo 
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n.º 303, da Rua da Rasa.
4 - DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS.
- Demolição total do edifício, bem como, todas as 
construções anexas/barracos implantados no logra-
douro (posterior), incluindo o transporte e remoção 
dos escombros para local apropriado.
- Limpeza geral do logradouro posterior, incluindo o 
corte e remoção de toda a vegetação, bem como, 
todos os lixos acumulados e depositados, para local 
apropriado.
- Garantir a vedação frontal do terreno, eventual-
mente com malha de rede à altura de 2,20 metros.
5 - PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS.
Prevê-se um prazo de 60 dias.
6 - QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO.
O proprietário do imóvel não formulou quaisquer 
quesitos.
7 - DOCUMENTOS ANEXOS.
7.1. - Relatório fotográfico com três páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Gaspar Alberto de Sousa Ferreira)
(Firmino Augusto Trigo Barbosa)
(Fátima Alexandra Macedo de Vasconcelos Correia 
de Almeida)
Data de Publicitação: 29/02/2016

EDT-CMVNG/2016/178
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Minuta da Ata nº 04 respeitante à Reunião 
Pública realizada no dia 22 de fevereiro de 2016, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 26 de fevereiro de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 29/02/2016

EDT-CMVNG/2016/179
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) C. 

Carvalho Artes Gráficas Unipessoal, Lda, com últi-
ma morada conhecida na Estrada da Beira, 479 - 
Coimbra, 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 30/11/2015, ao abrigo do art.º 163.º, 
n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua Escola 
de Laborim, freguesia de Mafamude, para o Estalei-
ro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, mar-
ca Renault, modelo Kangoo, matrícula 28-02-LX
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/240
Vila Nova de Gaia, 24-02-2016 
Data de Publicitação: 29/02/2016
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