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A.1. MINUTA DA ATA N.º 23
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de 
dois mil e quinze, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Extraordinária, 
tomou as seguintes deliberações:
1) Foram as Atas n° 14 de 18.09.2014, n° 15 
de 25.09.2014, n° 16 de 02.10.2014, n° 17 
de 23.10.2014, n° 18 de 26.11.2014, n.º 19 de 
04.12.2014 e n° 22 de 12.02.2015, aprovadas por 
Unanimidade; a Ata n° 20 de 11.12.2014, aprovada 
por Maioria, com 06 votos contra (04 do PSD e 02 
do CDS-PP) 01 abstenção do PSD e 32 a favor (13 
do PS, 08 do Grupo Municipal dos Presidentes de 
Junta de Freguesia do PS, 06 do Movimento Inde-
pendente "Juntos por Gaia", 03 da CDU, 01 do BE 
e 01 do Movimento Independente de Cidadãos Gul-
pilhares/Valadares) e a Ata n° 21 de 05.02.2015, 
aprovada por Maioria, com 02 votos contra do CDS-
-PP, 01 abstenção da CDU e 38 votos a favor (13 do 
PS, 08 do Grupo Municipal dos Presidentes de Junta 
de Freguesia do PS, 07 do PSD, 06 do Movimento 
Independente "Juntos por Gaia", 02 da CDU, 01 do 
BE e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares).
2) Foi o ponto 3 da Ordem de Trabalhos "Discussão 
e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto 
à alienação em hasta pública, do direito de super-
fície de 04 lotes do Parque Tecnológico de S. Félix 
da Marinha", aprovado por Maioria, com 02 abs-
tenções do CDS-PP, e 45 votos a favor (15 do PS, 
11 do Grupo Municipal dos Presidentes de Junta de 
Freguesia do PS, 08 do PSD, 06 do Movimento In-
dependente "Juntos por Gaia", 03 da CDU, 01 do 
BE e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares).
3) Foi o ponto 4 da Ordem de Trabalhos "Discussão 
e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto 
à participação do Município de Vila Nova de Gaia 
como associado da "ACA — Associação Casa da Ar-
quitetura nos termos do n.º 1 do art.º 59.° e artigos 
53.° n.º 1 e 2 ex vi 56.° n.º 3 da Lei n.º 50/2012, 
de 31 de agosto", aprovado por Unanimidade.
4) Foi o ponto 5 da Ordem de Trabalhos "Discussão 
e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto 
ao processo de candidatura a juízes Sociais do Tri-
bunal de Família", aprovado por Unanimidade.
5) Foi o ponto 6 da Ordem de Trabalhos "Discussão 
e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto 
à revogação do Plano de Pormenor para a Área En-
volvente ao Cemitério de Vilar do Paraíso aprovado 
por Unanimidade.
6) Foi o ponto 7 da Ordem de Trabalhos "Discussão 
e Votação da Proposta da Câmara Municipal quan-
to à abertura de procedimento para celebração de 
Contrato Piloto de Gestão de Eficiência Energética 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28 de 
fevereiro, para Implementação de Medidas de Efi-
ciência Energética numa Área Piloto do Sistema de 

Iluminação Pública do Município de Vila Nopa de 
Gaia, bem como as peças de procedimento e auto-
rização da repartição de encargos", aprovado por 
Unanimidade.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 22.24 horas do dia 26 
de março de 2015, da qual se lavrou a presente 
Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e assinada pela 
Senhora Primeira Secretária e pelo Senhor Presi-
dente 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. MINUTA DA ATA N.º 05
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
02 DE MARÇO DE 2015
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Eng.ª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro; 
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
PRESIDIU À REUNIÃO:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- O Diretor Municipal de Administração e Finanças, 
Dr. António Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 15 HORAS e 00 MINUTOS 
HORA DE ENCERRAMENTO: 15 HORAS e 45 MINU-
TOS

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO 
DE FILMAGEM POR UMA EQUIPA AO SERVIÇO DO 
CANAL PÚBLICO DE TELEVISÃO DO JAPÃO – NHK - 
ISENÇÃO DE EVENTUAIS TAXAS APLICÁVEIS
EDOC/2015/7810
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
24.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, autori-
zar a realização de filmagens por uma equipa de te-
levisão do Japão – NHK e a cedência de imagens do 
repositório da Equipa de Comunicação e Imagem, 
nomeadamente alusivas às festas de S. Pedro e S. 
João e outras que venham a ser solicitadas bem 
como a isenção de eventuais taxas aplicáveis à pro-
dução deste programa, nos termos informados.
2- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO 
VALOR DE 328.86€ À MUSINCLUSÃO ORQUESTRA 
JUVENIL DE GAIA – ASSOCIAÇÃO MUSICAL
EDOC/2015/8490
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
20.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, atri-
buir um subsídio no valor de 328,86€ à Musinclusão 

Orquestra Juvenil de Gaia – Associação Musical, nos 
termos informados.
3- ALIENAÇÃO COM HASTA PÚBLICA DOS LOTES 
NºS 2, 5A, 20, 25, 26, 27, 39 E 46 SITOS NA UR-
BANIZAÇÃO DE RIBES NA FREGUESIA DE CANELAS 
EDOC/2015/9390
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
20.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a alienação em hasta pública dos imóveis nºs 
2, 5A, 20, 25, 26, 27, 39 e 46, sitos na Urbanização 
de Ribes, freguesia de Canelas, nos termos infor-
mados.
4- ALIENAÇÃO COM HASTA PÚBLICA DOS LOTES 
NºS 11, 12, 14, 28, 30 E 32, SITOS NO EMPRE-
ENDIMENTO HABITACIONAL DA CANCELA DA CRUZ 
NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, 
LEVER E CRESTUMA 
EDOC/2015/9389
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
20.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a alienação em hasta pública dos imóveis nºs 
11, 12, 14, 28, 30 e 32, sitos no empreendimento 
habitacional da Cancela da Cruz, União de Fregue-
sias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos ter-
mos informados.
5- OFÍCIO Nº 346844507 DA COMARCA DO PORTO 
– MINISTÉRIO PÚBLICO – V. N. GAIA – DIAP – 3º 
SECÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 115/15.0T9VNG 
– ROSA MARIA FERREIRA LOPES DA SILVA
EDOC/2015/8259
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
6- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADOS 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA, O 
INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP E AS ES-
COLAS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/9387
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
20.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ratifi-
car os Protocolos de Cooperação celebrados entre o 
Município de Vila Nova de Gaia, o Instituto da Se-
gurança Socia, IP, a Escola Secundária Dr. Joaquim 
Gomes Ferreira Alves – Valadares; o Agrupamento 
de Escolas de Canelas; a Escola S/3 Arquiteto Oli-
veira Ferreira; o Agrupamento de Escolas Sophia 
Mello Breyner; o Agrupamento de Escolas de Ma-
dalena; o Agrupamento de Escolas António Sérgio; 
o Agrupamento de Escolas Escultor António Fernan-
des de Sá e Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, 
para apoio especializado aos alunos com necessida-
des educativas especiais, nos termos protocolados.
O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Miran-
da ausentou-se da reunião.
7- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
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PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
REGATA HEAD OF DOURO 2015 SOLICITADO PELO 
CLUBE FLUVIAL PORTUENSE, SECÇÃO DE REMO
EDOC/2015/5512
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de taxas por serviços prestados pela 
Polícia Municipal no evento “Regata Head of Dou-
ro 2015”, solicitado pelo Clube Fluvial Portuense – 
Secção de Remo, nos termos informados.
O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Miran-
da reentrou na reunião.
8- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
DESFILE DE CARNAVAL DA EB1 JI GESTOSA SOLI-
CITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, 
OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/6382
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de taxas por serviços prestados pela 
Polícia Municipal no evento “Desfile de Carnaval da 
EB1 JI Gestosa”, solicitado pela União de Freguesia 
de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
9- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
DESFILE DE CARNAVAL SOLICITADO PELO AGRU-
PAMENTO DE ESCOLA DIOGO DE MACEDO
EDOC/2015/6378
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de taxas por serviços prestados pela 
Polícia Municipal no evento “Desfile de Carnaval”, 
solicitado pelo Agrupamento de Escola Diogo de 
Macedo, nos termos informados.
10- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“10 KM DE AVINTES” SOLICITADO PELO CLUBE DE 
ATLETISMO DE AVINTES
EDOC/2015/1665
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de taxas por serviços prestados pela 
Polícia Municipal no evento “10 Km de Avintes”, so-
licitado pelo Clube de Atletismo de Avintes, nos ter-
mos informados.
11- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“CORTEJO NOTURNO DE CARNAVAL” SOLICITADO 
PELO GRUPO MÉRITO DRAMÁTICO AVINTENSE
EDOC/2015/1040
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”

Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de taxas por serviços prestados pela 
Polícia Municipal no evento “Cortejo Noturno de 
Carnaval”, solicitado pelo Grupo Mérito Dramático, 
nos termos informados.
12- PROPOSTA DE REDUÇÃO EM 20% DOS PRE-
ÇOS DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA 
LAVANDEIRA PELA UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO 
PORTO
EDOC/2015/8506
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a redução em 20% dos preços de utilização do 
Pavilhão Municipal da Lavandeira, pela Universida-
de Lusófona do Porto, nos termos informados.
13- PROPOSTA DE ISENÇÃO DAS TAXAS DE UTILI-
ZAÇÃO SEMANAL, DURANTE O PERÍODO LETIVO, 
DA PISCINA MUNICIPAL DE LEVER PELOS ALUNOS 
DA TURMA 7J E CLUBE DESPORTO ESCOLAR DE 
CANOAGEM DO AGRUPAMENTO ESCOLAR DIOGO 
DE MACEDO
EDOC/2015/8502
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de taxas de utilização semanal, du-
rante o período letivo, da Piscina Municipal de Lever 
pelos alunos da Turma 7J e Clube Desporto Escolar 
de Canoagem do Agrupamento Escolar Diogo de 
Macedo, nos termos informados.
14- PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO CELEBRADO A 
19.11.2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E O DOURO GAIA SPORT CLUBE
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
24.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a prorrogação do Contrato Programa de De-
senvolvimento Desportivo, celebrado a 19 de No-
vembro de 2014, entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e o Douro Gaia Sport Clube, nos termos 
informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
15- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DE UTILIZA-
ÇÃO DE VIATURAS SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
RECREATIVA “OS RESTAURADORES AVINTENSES”
EDOC/2015/8327
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
24.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de taxas de utilização de viaturas, 
solicitado pela Associação Recreativa “Os Restaura-
dores Avintenses, nos termos informados.
O Senhor Vereador Dr. Manuel Monteiro ausentou-
-se da reunião.
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16- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DE UTILIZA-
ÇÃO DE VIATURAS SOLICITADO PELO CENTRO DE 
DIA E JARDIM DE INFÂNCIA SALVADOR CAETANO 
E ANA CAETANO
EDOC/2015/8635
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
24.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de taxas de utilização de viaturas, 
solicitado pelo Centro de Dia e Jardim de Infância 
Salvador Caetano e Ana Caetano, nos termos infor-
mados.
O Senhor Vereador Dr. Manuel Monteiro reentrou 
na reunião.
17- AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA DISPENSA DE 
PARECER PRÉVIO DA CÂMARA NA CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O 
ANO DE 2015 (Nº 5 E 12 DO ARTº 75º DA LEI Nº 
82-B/2014 DE 31 DE DEZEMBRO)
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
24.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var, nos termos e para efeitos do previsto nos nº 
5 e 12 do art.º 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, e nos nº 2 e 3 do artigo 32º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, emi-
tir parecer prévio genérico favorável à celebração e 
renovação de contratos de prestação de serviços, 
para o ano de 2015, nos termos informados.
18- PROCEDIMENTO PARA CELEBRAÇÃO DE CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂN-
CIA E SEGURANÇA HUMANA NAS INSTALAÇÕES E 
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS A QUE CORRESPON-
DE O LOTE 2 AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO 
(AQ-VS-2014 – SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SE-
GURANÇA – (ESPAP) – SERVIÇOS PARTILHADOS 
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) NOS TERMOS DO 
ARTIGO 259º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚ-
BLICOS – RELATÓRIO FINAL E PROPOSTA DE AD-
JUDICAÇÃO
EDOC/2015/4883
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
24.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Relatório Final e adjudicar a Prestação de 
Serviços de Vigilância e Segurança Humana nas 
instalações e equipamentos Municipais, à Empresa 
Strong - Segurança SA., pelo prazo de 24 meses, 
com o encargo mensal de 65.754,07 €, acrescido 
de IVA, nos termos informados.
19- RESOLUÇÃO DE EXPROPRIAR DE VÁRIAS PAR-
CELAS DE TERRENO SITAS NA ALAMEDA DO AREI-
NHO/LARGO DO AREINHO FREGUESIA DE OLI-
VEIRA DO DOURO, CONCELHO DE VILA NOVA DE 
GAIA, DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DE PASSADI-
ÇO PARA LIGAÇÃO CICLO-PEDONAL ENTRE O CAIS 
DE QUEBRANTÕES E O AREINHO DE OLIVEIRA DO 

DOURO E DA REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE FLU-
VIAL DO RIO DOURO NA ZONA DO AREINHO DE 
OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/4883
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
24.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a resolução de expropriar de várias parcelas 
de terreno sitas na Alameda do Areinho/Largo do 
Areinho, freguesia de Oliveira do Douro, concelho 
de Vila Nova de Gaia, destinadas à construção de 
passadiço para ligação ciclo-pedonal entre o Cais 
de Quebrantões e o Areinho de Oliveira do Douro e 
da requalificação da frente fluvial do rio Douro na 
zona do Areinho de Oliveira do Douro, nos termos 
informados.
20- AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE UM PROCE-
DIMENTO POR AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA 
TÉCNICA
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
25.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, emi-
tir parecer prévio, favorável, e autorizar a abertu-
ra de procedimento por ajuste direto de prestação 
de serviços de consultadoria técnica, pelo valor de 
72.500,00 € + IVA, convidando a apresentar pro-
posta a “INOVAGAIA – Associação para o centro 
de incubação de base tecnológica de Vila Nova de 
Gaia, para o Apoio Técnico e Assessoria Especiali-
zada, nos termos informados.
21- PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE PROCEDIMEN-
TO POR CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE 
INTERNACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO, SEGURANÇA E DE-
SENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS NAS 
PISCINAS MUNICIPAIS, NO CONCELHO DE VILA 
NOVA DE GAIA – AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE 
APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO E DE-
SIGNAÇÃO DO JÚRI
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
25.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, auto-
rizar a abertura de procedimento por concurso pú-
blico com publicidade internacional para “prestação 
de Serviços no âmbito da Formação, Segurança e 
Desenvolvimento de Atividades Aquáticas nas Pisci-
nas Municipais, no concelho de Vila Nova de Gaia”, 
aprovar as peças do procedimento e designação do 
júri, nos termos informados.
22- APROVAÇÃO DE PROTOCOLO A CELEBRAR EN-
TRE A AMA – AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA E ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA 
O SISTEMA DE PAGAMENTOS ELETRÓNICOS, DOS 
SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO BALCÃO DO 
EMPREENDEDOR
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
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25.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Protocolo a celebrar entre a AMA – Agência 
para a Modernização Administrativa e o Município 
de Vila Nova de Gaia e a abertura de conta bancária 
para o sistema de pagamentos eletrónicos, dos ser-
viços disponibilizados no balcão do empreendedor, 
nos termos informados.

DEPARTAMENTO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
23- IMPUGNAÇÃO JUDICIAL Nº 1619/12.2BEPRT 
PROPOSTA POR IBERKING – RESTAURAÇÃO SA 
CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE 
GAIA
EDOC/2015/8257
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS
24- ALTERAÇÃO DE POSTURA MUNICIPAL DE TRÂN-
SITO NA RUA PROFESSOR URBANO DE MOURA – 
SANTA MARINHA E AFURADA
EDOC/2015/4823
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
13.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a alteração da postura municipal de trânsito na 
Rua Professor Urbano de Moura, freguesia de Santa 
Marinha e Afurada, nos termos informados.
25- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
PRÍNCIPE PERFEITO – VALADARES
EDOC/2015/4431
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
06.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a postura municipal de trânsito na Rua Príncipe 
Perfeito, freguesia de Valadares, nos termos infor-
mados.
26- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA TRA-
VESSA DA LIBERDADE – FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2015/3885
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
20.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a postura municipal de trânsito na Travessa da 
Liberdade, freguesia de Canidelo, nos termos infor-
mados.
27- PEDIDO DE DISPENSA DE TAXAS RELATIVAS 
A LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, SO-
LICITADO PELA CRUZADA DE BEM-FAZER DA PAZ
EDOC/2015/4620
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
13.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas relativas 
a lugares de estacionamento privativo, solicitado 

pela Cruzada de Bem-Fazer da Paz, nos termos in-
formados.
28- PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE TAXAS RELA-
TIVAS A LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVATI-
VO, SOLICITADO PELA CERCIGAIA
EDOC/2015/4923
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
20.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa total de pagamento de taxas relati-
vas a lugares de estacionamento privativo, solicita-
do pela Cercigaia, nos termos informados.
29- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE CIR-
CULAÇÃO NO INTERIOR DA ZONA DELIMITADA EN-
TRE A A1 (IC1, IC2), ROTUNDA DE STº OVÍDIO, 
AV. DA REPÚBLICA, AVENIDA VASCO DA GAMA 
(EN 222) E AV. D. JOÃO II (VL9) SOLICITADO PELA 
UNIAGRI II SA
EDOC/2014/29164
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
20.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a autorização especial de circulação no interior 
da zona delimitada entre a A1 (IC1, IC2), Rotunda 
de Stº Ovídio, Av. da República, Avenida Vasco da 
Gama (EN 222) e Av. D. João II (VL9) solicitado 
pela UNIAGRI II SA, nos termos informados.
30- PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE TAXAS RE-
LATIVAS A LUGARES DE ESTACIONAMENTO PRIVA-
TIVO SOLICITADO PELO JARDIM INFANTIL NOSSA 
SENHORA DO PILAR
EDOC/2015/5009
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
20.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa total de pagamento de taxas relati-
vas a lugares de estacionamento privativo, solicita-
do pelo Jardim Infantil Nossa Senhora do Pilar, nos 
termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO SO-
CIAL
31- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
MARIA JÚLIA LEITE RODRIGUES
EDOC/2014/24726
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
20.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de vistoria ad-
ministrativa, solicitado por Maria Júlia Leite Rodri-
gues, nos termos informados.
32- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
ANTÓNIO CUNHA MAGALHÃES
EDOC/2014/57196
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
13.02.2015”
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Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de vistoria 
administrativa, solicitado por António Cunha Maga-
lhães, nos termos informados.
33- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O 
LANCASTER COLLEGE
EDOC/2014/37848
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
13.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Protocolo de Cooperação a celebrar entre o 
município de Vila Nova de Gaia e o Lancaster Colle-
ge, nos termos informados.
34- ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO COM PU-
BLICIDADE INTERNACIONAL PARA A AQUISIÇÃO 
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALMOÇO E SU-
PLEMENTO ALIMENTAR NAS CANTINAS ESCOLARES
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
24.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a abertura de concurso público com publicidade 
internacional para “Aquisição da Prestação de Ser-
viços de Almoço e Suplemento Alimentar nas Can-
tinas Escolares”, aprovar as peças do procedimento 
e designação do júri, nos termos informados.

DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
35- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE BAILE DE CARNA-
VAL, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁ-
RIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE AVINTES
 EDOC/2015/7845
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
25.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído, para 
a realização de Baile de Carnaval, solicitado pela 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Avintes, nos termos informados.
36- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE FESTA DE 
CARNAVAL, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE 
ESTUDANTES DA ESCOLA SECUNDÁRIA ANTÓNIO 
SÉRGIO
EDOC/2015/7924
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
25.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído, para 
a realização de Festa de Carnaval, solicitado pela 
Associação de Estudantes da Escola Secundária An-
tónio Sérgio, nos termos informados.
37- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 

DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE FESTA ANUAL DO 
DIA DOS NAMORADOS, SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO GRUPO AMIGOS O “CONQUISTADOR”
EDOC/2015/7853
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
25.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído, para 
a realização de Festa Anual do Dia dos Namorados, 
solicitado pela Associação Grupo Amigos o “Con-
quistador”, nos termos informados.
38- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM HON-
RA DE SANTA MARGARIDA E S. JOÃO, SOLICITADO 
POR JOÃO ALBERTO PEREIRA RODRIGUES AFON-
SO NA QUALIDADE DE MEMBRO DA COMISSÃO DE 
FESTAS
EDOC/2015/7322
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
25.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído, para a 
realização das Festas em Honra de Santa Margarida 
e S. João, solicitado por João Alberto Pereira Rodri-
gues Afonso, na qualidade de membro da Comissão 
de Festas, nos termos informados.
39- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE FESTA DE 
CARNAVAL, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO RE-
CREATIVA REMES
EDOC/2015/7947
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
25.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído, para 
a realização de Festa de Carnaval, solicitado pela 
Associação Recreativa REMES, nos termos informa-
dos.
40- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DAS FES-
TAS DE S. MARTINHO - OLIVAL, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS SANDIM, OLIVAL, LEVER E 
CRESTUMA
EDOC/2015/8927
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
25.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão de licença especial de ruído, para 
a realização das Festas de S. Martinho - Olival, so-
licitado pela União de Freguesias de Sandim, Olival, 
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Lever e Crestuma, nos termos informados.
41- INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DISPENSA DA 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A EMPREITADA DE BENEFI-
CIAÇÃO DO SUBLANÇO CARVALHOS/SANTO OVÍ-
DIO A1, SOLICITADO PELA EMPRESA MOTA ENGIL
EDOC/2015/7007
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
25.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir o pedido de dispensa de pagamento de taxa 
devida pela emissão de licença especial de ruído, 
para a empreitada de “Beneficiação do Sublanço 
Carvalhos/Santo Ovídio A1, solicitado pela empresa 
Mota/Engil, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
42- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE PRORROGAÇÃO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO OLIVEIRENSE SO-
CORROS MÚTUOS – PROCESSO Nº 6257/08 - PL
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
13.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa de prorro-
gação da licença de construção, solicitado pela As-
sociação Oliveirense Socorros Mútuos – Proc.º nº 
6257/08 - PL, nos termos informados.
43- PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DE TAXAS SO-
LICITADO PELO COLÉGIO DE NOSSA SENHORA DA 
BONANÇA - PROCESSO 339/67 - PL
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
13.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção da taxa municipal de urbanização 
(TMU), solicitada pelo Colégio de Nossa Senhora da 
Bonança – Proc.º nº 339/67 – PL e indeferir o pe-
dido de dispensa de pagamento de taxa a título de 
licença de construção, nos termos informados.
44- PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DE TAXAS SO-
LICITADO POR JOSÉ MANUEL DA SILVA – PROCES-
SO 2673/13 - PL
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
13.02.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
45- INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO OFI-
CIOSA E CONFIRMAÇÃO DO DESPACHO DE 26 DE 
MARÇO DE 2014 QUE DETERMINOU A NOTIFICA-
ÇÃO DA CORS LDª DA LIQUIDAÇÃO DA TAXA DEVI-
DA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POS-
TO DE ABASTECIMENTO – PROCESSO 4907/13 - PC
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir o pedido de revisão oficiosa e confirmar o des-
pacho do Exmº Senhor Vice-Presidente de 26 de 
Março de 2014 que determinou a notificação da re-
querente da liquidação da taxa devida pela instala-

ção e funcionamento do presente posto de abaste-
cimento de combustíveis, solicitado pela CORS LDª 
– Proc.º nº 4907/13 - PC, nos termos informados.
46- INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO OFI-
CIOSA E CONFIRMAÇÃO DO DESPACHO DE 26 DE 
MARÇO DE 2014 QUE DETERMINOU A NOTIFICA-
ÇÃO DA CORS LDª DA LIQUIDAÇÃO DA TAXA DEVI-
DA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POS-
TO DE ABASTECIMENTO – PROCESSO 4908/13 - PC
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir o pedido de revisão oficiosa e confirmar o des-
pacho do Exmº Senhor Vice-Presidente de 26 de 
Março de 2014 que determinou a notificação da re-
querente da liquidação da taxa devida pela instala-
ção e funcionamento do presente posto de abaste-
cimento de combustíveis, solicitado pela CORS LDª 
– Proc.º nº 4908/13 - PC, nos termos informados.
47- INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO OFI-
CIOSA E CONFIRMAÇÃO DO DESPACHO DE 30 DE 
JULHO DE 2014 QUE DETERMINOU A NOTIFICAÇÃO 
DA GALPGEST LDª DA LIQUIDAÇÃO DA TAXA DEVI-
DA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POS-
TO DE ABASTECIMENTO – PROCESSO 3031/14 - PC
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, in-
deferir o pedido de revisão oficiosa e confirmar o 
despacho do Exmº Senhor Vice-Presidente de 30 
de Julho de 2014 que determinou a notificação da 
requerente da liquidação da taxa devida pela insta-
lação e funcionamento do presente posto de abas-
tecimento de combustíveis, solicitado pela Galpgest 
Ldª – Proc.º nº 3031/14 - PC, nos termos informa-
dos.
48- INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO OFI-
CIOSA E CONFIRMAÇÃO DO DESPACHO DE 30 DE 
JULHO DE 2014 QUE DETERMINOU A NOTIFICAÇÃO 
DA GALPGEST LDª DA LIQUIDAÇÃO DA TAXA DEVI-
DA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POS-
TO DE ABASTECIMENTO – PROCESSO 3025/14 - PC
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, in-
deferir o pedido de revisão oficiosa e confirmar o 
despacho do Exmº Senhor Vice-Presidente de 30 
de Julho de 2014 que determinou a notificação da 
requerente da liquidação da taxa devida pela insta-
lação e funcionamento do presente posto de abas-
tecimento de combustíveis, solicitado pela Galpgest 
Ldª – Proc.º nº 3025/14 - PC, nos termos informa-
dos.
49- INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO OFI-
CIOSA E CONFIRMAÇÃO DO DESPACHO DE 30 DE 
JULHO DE 2014 QUE DETERMINOU A NOTIFICAÇÃO 
DA VIDA N’AVENIDA - COMBUSTÍVEIS LDª DA LI-
QUIDAÇÃO DA TAXA DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E 
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FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO 
– PROCESSO 3038/14 - PC
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, in-
deferir o pedido de revisão oficiosa e confirmar o 
despacho do Exmº Senhor Vice-Presidente de 30 
de Julho de 2014 que determinou a notificação da 
requerente da liquidação da taxa devida pela insta-
lação e funcionamento do presente posto de abas-
tecimento de combustíveis, solicitado pela Vida 
n’Avenida – Combustíveis Ld.ª – Proc.º nº 3038/14 
- PC, nos termos informados.
50- INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO OFI-
CIOSA E CONFIRMAÇÃO DO DESPACHO DE 31 DE 
JULHO DE 2014 QUE DETERMINOU A NOTIFICAÇÃO 
DA VIDA N’AVENIDA - COMBUSTÍVEIS LDª DA LI-
QUIDAÇÃO DA TAXA DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO 
– PROCESSO 4919/13 - PC
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, in-
deferir o pedido de revisão oficiosa e confirmar o 
despacho do Exmº Senhor Vice-Presidente de 31 
de Julho de 2014 que determinou a notificação da 
requerente da liquidação da taxa devida pela insta-
lação e funcionamento do presente posto de abas-
tecimento de combustíveis, solicitado pela Vida 
n’Avenida – Combustíveis Ld.ª – Proc.º nº 4919/13 
- PC, nos termos informados.
51- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA SOCIE-
DADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO 
SA – PROCESSO 19/11 – SANTA MARINHA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de publi-
cidade, solicitado pela Sociedade de Transportes 
Coletivos do Porto SA – Proc.º nº 19/11 – Santa 
Marinha, nos termos informados.
52- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA SOCIE-
DADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO SA 
– PROCESSO 1068/05 – SANTA MARINHA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de publi-
cidade, solicitado pela Sociedade de Transportes 
Coletivos do Porto SA – Proc.º nº 1068/05 – Santa 
Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.
53- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA SOCIE-

DADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO SA 
– PROCESSO 1069/05 – SANTA MARINHA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de publi-
cidade, solicitado pela Sociedade de Transportes 
Coletivos do Porto SA – Proc.º nº 1069/05 – Santa 
Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.
54- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA SOCIE-
DADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO SA 
– PROCESSO 1070/05 – SANTA MARINHA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de publi-
cidade, solicitado pela Sociedade de Transportes 
Coletivos do Porto SA – Proc.º nº 1070/05 – Santa 
Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.
55- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA SOCIE-
DADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO SA 
– PROCESSO 15/11 – MAFAMUDE
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de publici-
dade, solicitado pela Sociedade de Transportes Co-
letivos do Porto SA – Proc.º nº 15/11 – Mafamude, 
nos termos informados.
56- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA SOCIE-
DADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO SA 
– PROCESSO 13/11 – OLIVEIRA DO DOURO
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de publici-
dade, solicitado pela Sociedade de Transportes Co-
letivos do Porto SA – Proc.º nº 13/11 – Oliveira do 
Douro, nos termos informados.
57- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA SOCIE-
DADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO SA 
– PROCESSO 17/11 – SANTA MARINHA 
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de publi-
cidade, solicitado pela Sociedade de Transportes 
Coletivos do Porto SA – Proc.º nº 17/11 – Santa 
Marinha, nos termos informados.
58- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
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XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA SOCIE-
DADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO 
SA – PROCESSO 14/11 – SANTA MARINHA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de publi-
cidade, solicitado pela Sociedade de Transportes 
Coletivos do Porto SA – Proc.º nº 14/11 – Santa 
Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.
59- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA SOCIE-
DADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO SA 
– PROCESSO 18/11 – SANTA MARINHA 
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de publi-
cidade, solicitado pela Sociedade de Transportes 
Coletivos do Porto SA – Proc.º nº 18/11 – Santa 
Marinha, nos termos informados.
60- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA SOCIE-
DADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO 
SA – PROCESSO 16/11 – SANTA MARINHA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de publi-
cidade, solicitado pela Sociedade de Transportes 
Coletivos do Porto SA – Proc.º nº 16/11 – Santa 
Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.
61- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA SOCIE-
DADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO SA 
– PROCESSO 1067/05 – SANTA MARINHA 
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de publici-
dade relativas aos anos de 2009 e 2010, solicitado 
pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto 
SA – Proc.º nº 1067/05 – Santa Marinha, nos ter-
mos informados.
62- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA SOCIE-
DADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DO PORTO SA 
– PROCESSO 1066/05 – SANTA MARINHA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
19.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de publi-
cidade, solicitado pela Sociedade de Transportes 

Coletivos do Porto SA – Proc.º nº 1066/05 – Santa 
Marinha e S. Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.

DIVERSOS
63- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELO CENTRO HOSPITA-
LAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO – NÚCLEO 
HOSPITALAR DE APOIO A CRIANÇAS E JOVENS EM 
RISCO
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
25.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa pela utiliza-
ção do auditório da Assembleia Municipal, solicita-
do pelo Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho – Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e 
Jovens em Risco, nos termos informados.
64- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, RUA PINTO MOU-
RÃO, RUA FIALHO DE ALMEIDA E TRAVESSA DA 
BARROSA
EDOC/2014/55090
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
25.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var as posturas municipais de trânsito na Rua Dr. 
Francisco Sá Carneiro, Rua Pinto Mourão, Rua Fia-
lho de Almeida e Travessa da Barrosa, nos termos 
informados.
65- PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE TAXAS REFE-
RENTES A LUGAR DE ESTACIONAMENTO NO 097 
SITO NA RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ – 
VILA NOVA DE GAIA, SOLICITADO PELA ASSOCIA-
ÇÃO NACIONAL DE COMBATE À POBREZA
EDOC/2014/15841
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
25.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa total de pagamento de taxas refe-
rentes a lugar de estacionamento no 097, sito na 
Rua Conselheiro Veloso da Cruz – Vila Nova de 
Gaia, solicitado pela Associação Nacional de Com-
bate à Pobreza, nos termos informados.
66- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS REFERENTES 
A LICENÇAS DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO NA 
VIA PÚBLICA, SOLICITADO PELO CENTRO DE CON-
VÍVIO DA SERRA DO PILAR
EDOC/2014/11595
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
25.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa total de pagamento de taxas refe-
rentes a licenças de estacionamento privativo, so-
licitado pelo Centro de Convívio da Serra do Pilar, 
nos termos informados.
67- PROPOSTA PARA ABERTURA DE PROCEDIMEN-
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TO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PILOTO DE 
GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA AO ABRIGO 
DO DECRETO-LEI Nº 29/2011 DE 28 DE FEVEREI-
RO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE EFICI-
ÊNCIA ENERGÉTICA NUMA ÁREA PILOTO DO SIS-
TEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
25.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a abertura de procedimento para celebração 
de Contrato Piloto de Gestão de Eficiência Energé-
tica ao abrigo do Decreto-Lei nº 29/2011, de 28 
de Fevereiro, para Implementação de Medidas de 
Eficiência Energética numa Área Piloto do Sistema 
de Iluminação Pública do Município de Vila Nova de 
Gaia, bem como as peças do procedimento e envio 
à assembleia Municipal para autorização da reparti-
ção de encargos, nos termos informados.
68- PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 
DO TRANSPORTE PÚBLICO E ALUGUER EM VEÍCU-
LOS LIGEIROS DE PASSAGEIROS – TRANSPORTE 
EM TÁXI – DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
25.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o projeto de alteração ao Regulamento do 
Transporte Público e Aluguer em Veículos Ligeiros 
de Passageiros – Transporte em Táxi do Município 
de Vila Nova de Gaia, submetê-lo à apreciação pú-
blica, nos termos propostos.
69- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 ho-
ras e 30 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
minuta aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no art.º 27.° do CPA, e no n°. 3 do art.º 
57°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de Setembro bem 
como do n°. 3 do art.º 11° do Regimento da Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, António Carlos Sousa Pinto o Director Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodri-
gues).

B.2. MINUTA DA ATA N.º 06
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
16 DE MARÇO DE 2015
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues; 
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Perei-
ra; 

- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo 
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira; 
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa; entrou na reunião às 17,40 Horas
- 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 Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- PRESIDIU À REUNIÃO 
- O Sr. Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vi-
tor de Almeida Rodrigues
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- O Diretor Municipal de Administração e Finanças, 
Dr. António Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 17 HORAS e 00 MINUTOS
HORA DE ENCERRAMENTO: 19 HORAS e 05 MINU-
TOS

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ATAS NºS 04 E 
05 DAS REUNIÕES DE CÂMARA REALIZADAS EM 
16/02/2015 (PÚBLICA) E 02.03.2015 (ORDINÁ-
RIA), RESPETIVAMENTE
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var definitivamente as atas nºs 04 e 05 das reuni-
ões de câmara realizadas em 16/02/2015 (Pública) 
e 02.03.2015 (Ordinária), respetivamente.
2 - PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA “UM LUGAR 
PARA O JOÃOZINHO”
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Protocolo de Acordo de Colaboração a cele-
brar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a 
Associação Humanitária “Um Lugar para o Joãozi-
nho”, atribuindo um apoio financeiro no montante 
de €8.000,00, destinado às obras de construção da 
Ala Pediátrica do Hospital de S. João, nos termos 
protocolados.
3- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A PEV ENTERTAINMENT LDª – APOIO À RE-
ALIZAÇÃO DO FESTIVAL MARÉS VIVAS 2015
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA, aprovar o 
Protocolo de Acordo de Colaboração a celebrar en-
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tre o Município de Vila Nova de Gaia e a PEV EN-
TERTAINMENT LDª, relativo ao apoio à realização 
do Festival “Marés Vivas 2015”, no montante de € 
200,000,00, nos termos protocolados.
A FAVOR: 7 VOTOS (4 votos do PS, 2 votos do PSD 
e 1 voto da Sr.ª Vereadora Engª. Mercês Ferreira)
ABSTENÇÃO: 2 VOTOS (INDEPENDENTES: Dr. José 
Guilherme Aguiar, Arqt.º. José Valentim Miranda)
4- ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA E AS JUNTAS 
DE FREGUESIA 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.10.03.2015”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA, aprovar o 
Acordo de Execução de Delegação de Competên-
cias a celebrar entre a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia e as Juntas de Freguesia.
O Senhor Vereador Dr. Delfim de Sousa entrou na 
reunião
VOTAÇÃO:
A FAVOR: 5 votos do PS, 2 votos (Independentes 
- Dr. José Guilherme Aguiar, Arqt.º. José Valentim 
Miranda e 1 voto da Sr.ª Vereadora Engª. Mercês 
Ferreira)
CONTRA: 2 votos do PSD 
5- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL EM DIVER-
SAS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS PROMOVIDAS 
PELA PARÓQUIA DE S. SALVADOR DE GRIJÓ
EDOC/2015/9070
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var isenção de taxas por serviços prestados pela 
polícia municipal em diversas manifestações reli-
giosas promovidas pela Paróquia de S. Salvador de 
Grijó, nos termos informados.
6- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
PETRUS RUN – CORRIDA DE 10Km, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PEDROSO E SEI-
XEZELO
EDOC/2015/8357
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.05.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var isenção de taxas por serviços prestados pela 
polícia municipal no evento “Petrus Run – Corrida 
de 10 Km”, solicitado pela União de Freguesias de 
Pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
O Senhor Vereador Firmino Pereira ausentou-se da 
reunião.
7- CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO E INS-
TALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TENDO EM VISTA A 
MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DE VILA NOVA DE 
GAIA – DECISÃO FAVORÁVEL DE FINANCIAMENTO
Vem à Câmara para ratificação.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação.11.03.2015”

Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
11.03.2015, que autorizou a manutenção do proce-
dimento pré-contratual e a notificação de todos os 
concorrentes da decisão favorável do financiamen-
to do “concurso público para aquisição e instalação 
de equipamentos tendo em vista a melhoria da efi-
ciência energética na iluminação pública do Conce-
lho de Vila Nova de Gaia”, nos termos informados.
8- CONTRATO DE PARTILHA DE POUPANÇAS LÍQUI-
DAS A ESTABELECER ENTRE A COMISSÃO EXECU-
TIVA DO PLANO NACIONAL DE AÇÃO PARA A EFICI-
ÊNCIA ENERGÉTICA E O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.10.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a minuta do contrato de partilha de poupanças 
líquidas a estabelecer entre a Comissão executiva 
do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energé-
tica e o Município de Vila Nova de Gaia, nos termos 
informados.
9- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO REGIONAL 
DE GAIA – APOIO À REALIZAÇÃO DA 22º EDIÇÃO 
DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE 
GAIA 2015
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Protocolo de Acordo de Colaboração a cele-
brar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Fun-
dação Conservatório Regional de Gaia, para apoio 
à 22ª. Edição do Festival Internacional de Música 
de Gaia, no montante de € 15.000,00, nos termos 
protocolados. 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
10- FUNDOS DISPONÍVEIS MARÇO/2015 – AUMEN-
TO TEMPORÁRIO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS
Vem à Câmara para ratificação.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação.02.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
02.03.2015, que aprovou o aumento temporário 
dos fundos disponíveis Março/2015, nos termos in-
formados.
11- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DE UTILI-
ZAÇÃO DE VIATURAS SOLICITADO PELO HÓQUEI 
CLUBE DE PAÇO DO REI – DESLOCAÇÃO A VILA 
NOVA DE OUREM NO DIA 01.03.2015 
EDOC/2015/10399
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de taxas de utilização de viaturas, 
solicitada pelo Hóquei Clube de Paço do Rei, relati-
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va a uma deslocação a Vila Nova de Ourém, no dia 
01.03.2015, nos termos informados.
12- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DE UTILIZA-
ÇÃO DE VIATURAS SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
RECREATIVA “OS RESTAURADORES AVINTENSES” 
– DESLOCAÇÃO A LISBOA NO DIA 01.03.2015 
EDOC/2015/10425
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de taxas de utilização de viaturas, 
solicitada pela Associação Recreativa “Os Restau-
radores Avintenses”, relativa a uma deslocação a 
Lisboa, no dia 01.03.2015, nos termos informados.
13- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DE UTILIZA-
ÇÃO DE VIATURAS SOLICITADO PELA ASSOCIA-
ÇÃO DE TAEKWONDO DE GAIA – DESLOCAÇÃO A 
ESPOSENDE NO DIA 07.03.2015 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de taxas de utilização de viaturas, 
solicitada pela Associação de Taekwondo de Gaia, 
relativa a uma deslocação a Esposende, no dia 
07.03.2015, nos termos informados.
14- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DE UTILIZA-
ÇÃO DE VIATURAS SOLICITADO PELO CLUBE JO-
VEM ALMEIDA GARRETT – DESLOCAÇÃO A AMA-
RANTE NO DIA 08.03.2015 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de taxas de utilização de viaturas, so-
licitada pelo Clube Jovem Almeida Garrett, relativa 
a uma deslocação a Amarante, no dia 08.03.2015, 
nos termos informados.
15- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DE UTILIZA-
ÇÃO DE VIATURAS SOLICITADO POR JOAQUIM TEI-
XEIRA – DESLOCAÇÃO À GAFANHA DA INCARNA-
ÇÃO EM AVEIRO NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO
EDOC/2015/9011
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de taxas de utilização de viaturas, 
solicitada por Joaquim Teixeira, relativa a uma des-
locação à Gafanha da Incarnação em Aveiro, do 
grupo de adolescentes da Paróquia de Mafamude, 
no dia 21 e 22 de Março, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
16- PROC.º Nº 9575/19.9YIPRT – BALCÃO NACIO-
NAL DE INJUNÇÕES – REQUERENTE: GRÁFICA IDE-
AL DE ÁGUEDA SA E REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/11033
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
17- PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DO 
COMÉRCIO A RETALHO NÃO SEDENTÁRIO 
INT/CMVNG/2014/2539
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”

Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, sub-
meter a discussão pública e audiência prévia o Pro-
jeto de Regulamento Municipal do Comércio a Reta-
lho não Sedentário, nos termos informados.
O Senhor Vereador Firmino Pereira reentrou na 
reunião.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS
18- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
PARTICULAR JOÃO FÉLIX E ARRUAMENTOS ADJA-
CENTES – SANTA MARINHA E AFURADA
EDOC/2014/33100
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.25.02.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Postura Municipal, nos termos informados.
19- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXAS REFERENTES A LUGARES DE ESTACIONA-
MENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELA UNIDADE 
DE SAÚDE FAMILIAR DA AGUDA (ACES ESPINHO/
GAIA) – AVENIDA PADRE GUILHERME
EDOC/2015/5002
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
referentes a lugares de estacionamento privativo, 
solicitado pela Unidade de Saúde Familiar da Aguda 
(ACES Espinho/Gaia) – Avenida Padre Guilherme, 
nos termos informados.
20- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS REFERENTES A LUGARES DE ESTACIONAMEN-
TO PRIVATIVO SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
DAS ESCOLAS DO TORNE E DO PRADO
EDOC/2015/4904
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
referentes a lugares de estacionamento privativo, 
solicitado pela Associação das Escolas do Torne e 
do Prado, nos termos informados.
21- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS REFERENTES A LUGARES DE ESTACIONAMEN-
TO PRIVATIVO SOLICITADO PELA JUNTA DA UNIÃO 
DE FREGUESIAS SERZEDO E PEROSINHO – RUA DE 
SÃO SALVADOR - PEROSINHO
EDOC/2015/5012
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
referentes a lugares de estacionamento privativo, 
solicitado pela Junta da União de Freguesias Serze-
do e Perosinho – Rua de São Salvador - Perosinho, 
nos termos informados.
22- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS REFERENTES A LUGARES DE ESTACIONAMEN-
TO PRIVATIVO E INDEFERIMENTO DO LICENCIA-
MENTO DE MAIS UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO 
PRIVATIVO NA RUA PARTICULAR ÀS ÁRVORES – 
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SANTA MARINHA SOLICITADO PELO “O GAIENSE 
– COMUNICAÇÃO E EVENTOS UNIPESSOAL LDª
EDOC/2015/4926
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
referentes a lugares de estacionamento privativo 
e indeferir o pedido de licenciamento de mais um 
lugar de estacionamento privativo na Rua Particular 
às Árvores – Santa Marinha, solicitado pelo “Gaien-
se – Comunicação e Eventos Unipessoal Ld.ª”, nos 
termos informados.
23- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS REFERENTES A LUGARES DE ESTACIONAMEN-
TO PRIVATIVO SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CRESTUMA – AVENI-
DA DA IGREJA
EDOC/2015/4980
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
referentes a lugares de estacionamento privativo, 
solicitado pela Associação de Solidariedade Social 
de Crestuma – Avenida da Igreja, nos termos in-
formados.
24- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXAS REFERENTES A LUGARES DE ESTACIONA-
MENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELA FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DE VALADARES - AVENIDA AN-
TÓNIO COELHO MOREIRA - VALADARES
EDOC/2015/5153
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
referentes a lugares de estacionamento privativo, 
solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Vala-
dares – Avenida António Coelho Moreira - Valada-
res, nos termos informados.
25- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS REFERENTES A LUGARES DE ESTACIONAMEN-
TO PRIVATIVO SOLICITADO PELA JUNTA DE FRE-
GUESIA DE CANIDELO – RUA ANTÓNIO FERREIRA 
BRAGA JÚNIOR - CANIDELO
EDOC/2015/4981
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
referentes a lugares de estacionamento privativo, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Canidelo – 
Rua António Ferreira Braga Júnior - Canidelo, nos 
termos informados.
26- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS REFERENTES A LUGARES DE ESTACIONAMEN-
TO PRIVATIVO SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SANTA MARINHA E AFURADA – RUA 
CÂNDIDOS DOS REIS
EDOC/2015/4924
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”

Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
referentes a lugares de estacionamento privativo, 
solicitado pela União de Freguesias de Santa Mari-
nha e Afurada – Rua Cândido dos Reis, nos termos 
informados.
27- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS REFERENTES A LUGARES DE ESTACIONAMEN-
TO PRIVATIVO SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO 
VERTICAL DE CANELAS – RUAS DELFIM DE LIMA E 
PROF. CÉSAR MORAIS - CANELAS
EDOC/2015/4989
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
referentes a lugares de estacionamento privativo, 
solicitado pelo Agrupamento Vertical de Canelas – 
Ruas Delfim de Lima e Prof. César Morais - Canelas, 
nos termos informados.
28- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – AVENI-
DA DOS DESCOBRIMENTOS – SANTA MARINHA E 
SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/1736
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos in-
formados.
29- POSTURAS MUNICIPAIS DE TRÂNSITO – ESTU-
DO RODOVIÁRIO E SINALIZAÇÃO DE AVINTES
EDOC/2014/45565
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var as Posturas Municipais de Trânsito, nos termos 
informados.
30- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS REFERENTES A LUGARES DE ESTACIONAMEN-
TO PRIVATIVO SOLICITADO PELA RÁDIO RENAS-
CENÇA – RUA DR. ANTÓNIO LUÍS GOMES
EDOC/2015/4622
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
referentes a lugares de estacionamento privativo, 
solicitado pela Rádio Renascença – Rua Dr. António 
Luís Gomes, nos termos informados.
31- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXAS REFERENTES A LUGARES DE ESTACIONA-
MENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELA FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DE S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2015/5081
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
referentes a lugares de estacionamento privativo, 
solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de S. Fé-
lix da Marinha, nos termos informados.
32- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXAS REFERENTES A LUGARES DE ESTACIONA-
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MENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELA FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DE SÃO PEDROSO – VÁRIOS 
ARRUAMENTOS
EDOC/2015/5008
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
referentes a lugares de estacionamento privativo, 
solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de São 
Pedroso – Vários Arruamentos, nos termos infor-
mados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO SO-
CIAL
33- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS URBANÍSTICAS SOLICITADO POR MARIA DE 
FÁTIMA MENDONÇA ALVES
EDOC/2014/26639
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
urbanísticas, solicitado por Maria de Fátima Men-
donça Alves, nos termos informados.

DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
34- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE FESTA EM 
HONRA DA NOSSA SENHORA DO MONTE E MÁRTIR 
SÃO SEBASTIÃO, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO 
DE PEDROSO
EDOC/2015/9138
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa parcial de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de ru-
ído para a realização de Festa em Honra da Nossa 
Senhora do Monte e Mártir São Sebastião, solicita-
do pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 
São Pedro de Pedroso, nos termos informados.
35- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DA 12ª MARATONA 
BTT, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/10995
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa parcial de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de ru-
ído para a realização da 12ª Maratona BTT, solicita-
do pela União de Freguesias Sandim, Olival, Lever 
e Crestuma, nos termos informados.
36- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE AULA DE 
ZUMBA SOLIDÁRIA, SOLICITADO PELO PARTIDO 

SOCIALISTA DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/10991
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa parcial de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de ru-
ído para a realização de Aula de Zumba Solidária, 
solicitado pelo partido Socialista de Vila Nova de 
Gaia, nos termos informados.
37- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCIS-
SÃO DE VELAS EM HONRA DO SENHOR DOS PAS-
SOS – FREGUESIA DE AVINTES, SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2015/11421
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa parcial de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de ruí-
do para a realização de Procissão de Velas em Hon-
ra do Senhor dos Passos – Freguesia de Avintes, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
38- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS 
EM HONRA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, 
SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SAN-
DIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/11403
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa parcial de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de ru-
ído para a realização das Festas em Honra da Nos-
sa Senhora dos Remédios, solicitado pela União de 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
39- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DE VIA 
SACRA EM PEDROSO, SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2015/11579
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa parcial de pagamento de 
taxa devida pela emissão de licença especial de ru-
ído para a realização da procissão de Via Sacra em 
Pedroso, solicitado pela União de Freguesias de Pe-
droso e Seixezelo, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
40- PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS 
TAXAS EM DÍVIDA RELATIVAS A PUBLICIDADE E/
OU OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, SOLICITA-
DO POR NOBRE & BARBOSA LDª – PROCESSO Nº 



Nº 51 | março 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 17

375/09 - PL
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de pagamento em seis prestações 
mensais iguais e sucessivas das taxas em dívida, 
relativas à publicidade e/ou ocupação de espaço 
público, solicitado por Nobre & Barbosa Ld.ª – Pro-
cesso nº 375/09 - PL, nos termos informados.
41- PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DE TAXAS SO-
LICITADO POR JOAQUIM OLIVEIRA SOARES - PRO-
CESSO 247/73 – P -PL
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
42- INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE 
TAXAS URBANÍSTICAS, SOLICITADO PELA IGRE-
JA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS – PROCESSO 
290/11 - PL
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir o pedido de isenção de taxas urbanísticas, so-
licitado pela Igreja Universal do Reino de Deus, nos 
termos propostos.
43- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE LO-
TEAMENTO Nº 21/96 PARA EFEITOS DE INCLUSÃO 
NAS SUAS ESPECIFICAÇÕES O PROLONGAMENTO 
DA RUA DE S. JORGE ATÉ À TRAVESSA DE FERREI-
RA DE CASTRO, SITA NA FREGUESIA DE OLIVEIRA 
DO DOURO – PROCESSO 3409/14 - CERT
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.04.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a proposta de alteração da licença de lotea-
mento nº 21/96, para efeitos de inclusão nas suas 
especificações o prolongamento, da Rua de S. Jor-
ge até à Travessa de Ferreira de Castro, solicitado 
pela Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, nos 
termos informados.
44- REGIME EXCECIONAL PARA REGULARIZAÇÃO 
DE DÍVIDAS EM PROCESSOS DE PUBLICIDADE E/
OU OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.10.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o regime excecional para regularização de dívi-
das em processos de publicidade e/ou ocupação de 
espaço público, cujo pagamento se tenha vencido 
até ao término do ano de 2014, consistindo este 
regime, na dispensa do pagamento dos juros de 
mora devidos pelo atraso no respetivo pagamento, 
nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
45- ESTUDO PARA CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLI-
CO PARA CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA – OLIVEIRA 
DO DOURO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.10.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a minuta de protocolo a estabelecer entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e Manuel da Mota 
Araújo, relativo à cedência ao domínio público de 

uma parcela de terreno com a área total de 887,50 
m2, destinada ao alargamento de um arruamento 
e criação de rotunda, na freguesia de Oliveira do 
Douro, nos termos protocolados.

DIVERSOS
46- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO GUI-
NENSES DO PORTO – PROCESSO Nº 15/15
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de isenção de pagamento de taxa pela 
utilização do auditório da Assembleia Municipal, 
solicitado pela Associação Guinenses do Porto, nos 
termos informados.
47- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELA TAXISCOOPE – CO-
OPERATIVA DE INDUSTRIAIS DE TRANSPORTES EM 
AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS – PRO-
CESSO Nº 12/15
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de isenção de pagamento de taxa pela 
utilização do auditório da Assembleia Municipal, 
solicitado pela Taxiscoope – Cooperativa de Indus-
triais de Transportes em Automóveis Ligeiros de 
Passageiros, nos termos informados.
48- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELO ISPGAYA – PRO-
CESSO Nº 17/15
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de isenção de pagamento de taxa pela 
utilização do auditório da Assembleia Municipal, so-
licitado pelo ISPGAYA, nos termos informados.
49- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELA FUNDAÇÃO MA-
NUEL LEÃO – PROCESSO Nº 16/15
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de isenção de pagamento de taxa pela 
utilização do auditório da Assembleia Municipal, 
solicitado pela Fundação Manuel Leão, nos termos 
informados.
50- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELA ANAFRE - ASSO-
CIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS – PROCESSO 
Nº 18/15
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de isenção de pagamento de taxa pela 
utilização do auditório da Assembleia Municipal, so-
licitado pela ANAFRE – Associação Nacional de Fre-
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guesias, nos termos informados.
51- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
52- APROVAÇÃO DO REGULAMENTO TÉCNICO DOS 
JOGOS JUVENIS
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Regulamento técnico dos Jogos Juvenis de 
Vila Nova de Gaia.
53- CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO LO-
CAL DOS C.A.R. DE VILA NOVA DE GAIA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.16.03.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a constituição da Comissão de Gestão Local do 
C.A.R de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 19 ho-
ras e 05 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
minuta aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no art.º 27.º do CPA, e no nº. 3 do art.º 
57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, bem 
como do nº. 3 do art.º 11.º do Regimento da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, António Carlos Sousa Pinto o Director Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

DESPACHO Nº 9/DMIEP/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto no arti-
go 41.° do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, com as alterações subsequentes, 
Determino que, 
1. O Técnico Superior Engenheiro Pedro Miguel 
Rodrigues Henriques Marques me substitua tran-
sitoriamente em todas as minhas ausências e im-
pedimentos, atribuindo-lhe todas as competências 
próprias e subdelegadas que me estão cometidas. 
2. Na concomitância da ausência ou impedimento 
de ambos, me substitua a Técnica Superior Arqui-
teta Maria João da Silva Veloso. 
Paços do Concelho, 11 de março de 2015. 
O Chefe da Divisão de Manutenção de Espaços Pú-
blicos, (Eng.º Jorge Conde)

DESPACHO N° 10/PCM/2015
Considerando: 
A tradição na concessão de tolerância de ponto nos 
serviços públicos não essenciais, na Quadra da Pás-
coa, nomeadamente, na segunda-feira de Páscoa 
(Pascoela); 
Que inúmeros trabalhadores do Município, à seme-
lhança dos demais trabalhadores de outras entida-
des, se deslocam nesta Quadra festiva à sua terra 
Natal e de seus familiares, para confraternização 
em família; 
Também, o princípio da autonomia administrativa 
inerente à natureza jurídica, própria das Autarquias 
Locais; 
Assim. 
No uso da competência que me é conferida pela alí-
nea a) do n° 2 do artigo 35° do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n° 75/2013, 
de 12 de Setembro, determino a concessão de to-
lerância de ponto no dia 06 de Abril, para todos os 
Serviços dependentes do Município, com exceção 
daqueles cuja natureza impõe que se assegure o 
interesse público local ininterrupto, designadamen-
te os serviços de bombeiros, polícia municipal e hi-
giene pública e, nestes, os trabalhadores que, em 
tais períodos, se encontram designados em escala; 
Mais determino que os responsáveis máximos dos 
serviços tomem as devidas providências, no âmbito 
das suas unidades orgânicas, relativamente àque-
les serviços que não podem deixar de funcionar, de-
vendo promover-se equivalente dispensa do dever 
de assiduidade dos respetivos trabalhadores em dia 
ou dias a fixar de acordo com a conveniência de 
serviço. 
Vila Nova de Gaia, 18 de Março de 2015. 
O Presidente da Câmara Municipal, (Eduardo Vítor 
Rodrigues)

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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D.1. AVISOS

AVISO EDT-CMVNG/2015/216
DIVISÃO DE APOIO ÀS EMPRESAS E AO EMPREGO
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Verea-
dor do Pelouro da Administração Geral Municipal, 
no uso das competências delegadas pelo Exmo. Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia por despacho n.º 14/PCM/2014, faz saber que 
a FEIRA DO LEVANTE, na Freguesia de Arcozelo, 
não se realizará no próximo dia 5 de Abril, em vir-
tude de este dia coincidir com o feriado da Páscoa. 
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, 13 de Mar-
ço de 2015
O Vereador, (Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 18/03/2015

AVISO EDT-CMVNG/2015/219
Vai proceder-se pelo prazo de 15 dias, contados a 
partir da data de sua publicação, à consulta pública 
de proposta de alteração da licença de loteamento 
n.º 47/86, promovida pelo Município de Vila Nova 
de Gaia, que tem como objetivo a desafetação de 
uma parcela de terreno com 55,51m2, a desanexar 
de parte do terreno cedido ao domínio público no 
âmbito do citado alvará de loteamento para posto 
de transformação, tendo em vista a sua incorpora-
ção no domínio privado municipal, afetando a mes-
ma a ampliação de lote contíguo. -
Durante o período de consulta pública, o proces-
so n.º 1943/14 estará disponível para consulta, no 
Serviço de Atendimento da GAIURB, EM, nos dias 
úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)
Data de Publicitação: 18/03/2015

AVISO EDT-CMVNG/2015/222
Vai proceder-se pelo prazo de 15 dias, contados a 
partir da data de sua publicação, à consulta pública 
de proposta de alteração da licença de loteamento 
n.º 33/96, promovida pelo Município de Vila Nova 
de Gaia, que tem como objetivo a desafetação do 
domínio público para o domínio privado municipal 
de uma parcela de terreno com 291,90 m2, cedida 
ao Município para arruamento, baia de estaciona-
mento e passeios, para terreno destinado a amplia-
ção do prédio onde implanta a unidade industrial 
da RTE.
Durante o período de consulta pública, o proces-
so n.º 266/15 estará disponível para consulta, no 
Serviço de Atendimento da GAIURB, EM, nos dias 
úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)
Data de Publicitação: 18/03/2015

AVISO EDT-CMVNG/2015/236
Proposta de Unidade de Execução da Área En-
volvente ao Antigo Campo de Jogos de Vala-
dares

DISCUSSÃO PÚBLICA
Na sequência do Aviso n.º 2824/2015 publicado 
na 2ª série do Diário da República de 16 de mar-
ço de 2015, torna-se público, nos termos do n.º 4 
do artigo 120.e e dos n.ºs 3 e seguintes do artigo 
77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro 
(Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Terri-
torial), alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
46/2009, de 20 de fevereiro, e em cumprimento da 
deliberação da Câmara Municipal de 16 de fevereiro 
de 2015 que, de 23 de março a 22 de abril de 2015 
se encontra aberto o período de discussão pública 
da proposta de Unidade de Execução da área en-
volvente ao Antigo Campo de Jogos de Valadares, 
localizada na união de freguesias de Gulpilhares e 
Valadares.
Para o efeito, a proposta da Unidade de Execução 
por Cooperação, consubstanciada no relatório com 
a fundamentação respetiva, na solução urbanística 
de referência e demais documentos, encontra-se 
disponível para consulta:
- na página da internet da Câmara Municipal, em 
www.cm-gaia.pt
- na página da internet da empresa municipal Gaiurb 
Urbanismo e Habitação E.M., em www.gaiurb.pt
- no Gabinete de Atendimento ao Munícipe da Câ-
mara Municipal, situado na Rua Álvares Cabral, to-
dos os dias úteis, das 9.00h às 16.30h;
- na Sede da União de Freguesias de Gulpilhares e 
Valadares, situada no Largo da Igreja, todos os dias 
úteis, das 9.00h às 12.30h e das 14.00h às 18.00h;
e ainda no Serviço de Atendimento ao Público da 
Gaiurb - Urbanismo e Habitação E.M., situado no 
Largo de Aljubarrota, n5 13, todos os dias úteis, 
das 9.00h às 16.30h.
Os esclarecimentos técnicos relativos a este assun-
to serão assegurados nas instalações do Serviço de 
Atendimento ao Público da Gaiurb - Urbanismo e 
Habitação E.M. no horário referido acima.
A formulação de reclamações, observações, suges-
tões ou pedidos de esclarecimentos serão apresen-
tados por escrito, até ao final do prazo do período 
da discussão pública, e dirigidas ao Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, onde deve-
rá constar a identificação do assunto, do subscritor, 
a identificação do local, acompanhada de planta de 
localização, e o objeto da exposição, devidamente 
fundamentado.
Esse requerimento deverá ser entregue no Gabine-
te de Atendimento da Câmara Municipal ou reme-
tido por correio registado para a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, Rua Álvares Cabral, 4400-
117, Vila Nova de Gaia, ou por correio eletrónico 
para geral@cm-gaia.pt.

D. AVISOS E EDITAIS
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Para constar publica-se o presente Aviso na comu-
nicação social, na página da internet da Câmara 
Municipal e da empresa municipal Gaiurb - Urba-
nismo e Habitação E.M., sendo ainda afixado nos 
lugares de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de março de 2015
O Presidente da Câmara, Eduardo Vitor Rodrigues

Data de Publicitação: 23/03/2015

D.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2015/144
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 3 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 2 de fevereiro de 2015, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 
3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 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, 25 de fevereiro de 2015.

O Vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de Publicitação: 02/03/2015

EDT-CMVNG/2015/145
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 05/87
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 30 de janeiro 
de 2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as suasivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 05/87 para o lote n.º 33, requerido em nome 
de VITOR MANUEL ROBALINHO SANTIAGO, que 
tem como objetivo a alteração da mancha de im-
plantação, o aumento da área de construção para 
248,10m2, a definição de andar recuado e a defi-
nição de anexos, destinados a garagem e arrumos, 
com área de 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 5139/14 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 02/03/2015
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EDT-CMVNG/2015/146
(PROC.º N.º 0781/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços da Divisão de Espaços Verdes e 
Salubridade da Direcção Municipal de Urbanismo e 
Ambiente, que tendo-se constatado que o terreno 
sito nas traseiras e lateral direito do imóvel multi-
-habitacional sito na Rua da Igreja Desfeita, nºs 
49/67/97, freguesia de São Félix da Marinha, deste 
concelho, não cumpre os critérios de gestão de com-
bustível, relativos aos estratos arbóreo, arbustivo e 
subarbustivo, definidos no Anexo do Decreto-Lei nº 
124/2006 de 28 de Junho, com as alterações intro-
duzidas pelos Decretos-Leis nºs 15/2009, de 14 de 
Janeiro, 17/2009 de 14 de Janeiro, 114/2011, de 
30 de Novembro e 83/2014, de 23 de Maio, está 
consequentemente em incumprimento do disposto 
no nº 2 do artigo 15º do mesmo diploma legal, e 
conforme o estabelecido 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, constituindo assim risco de incêndio e pe-
rigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
- 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 
pra 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.”
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 

Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, e de outras substâncias alta-
mente inflamáveis, bem como as copas das árvores 
e dos arbustos devem estar distanciadas no mínimo 
5 metros das edificações.
Deve consequentemente ser assegurado o respeti-
vo corte do material vegetal (estratos arbustivo e 
subarbustivo), numa faixa de 50 metros, relativa-
mente à alvenaria exterior dos edifícios confinan-
tes, como ainda e dentro das respetivas faixas e 
em relação ao estrato arbóreo, o cumprimento do 
disposto nos critérios 1 – A e 1 – B do Anexo ao 
respetivo diploma legal. 
Prevê o critério 1 - A do Anexo ao Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a des-
ramação deve ser de 50% da altura da árvore até 
que esta atinja os 8 metros, altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros 
acima do solo.”
Prevê o critério 1 - B do Anexo ao Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“As copas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados no mínimo 5 metros da edificação e 
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.”.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
A infração ao disposto na alínea b) do artigo 49º 
do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, é 
passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
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Vila Nova de Gaia, 30 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/03/2015

EDT-CMVNG/2015/147
(PROC.º N.º 0233/2014 – 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 Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de ja-
neiro e por este meio que, fica notificados os com-
proprietários (Herdeiros de Manuel Gonçalves Pinto 
e de Noémia Santos de Oliveira), e que a qualquer 
titulo detenham o terreno sito com acesso pela Tra-
vessa das Pedras da Maré, confrontante com a la-
teral do empreendimento habitacional edificado na 
via pública referenciada e com as traseiras do nº 
298 da Rua das Pedras da Maré, freguesia de S. 
Félix da Marinha, deste concelho, a proceder à lim-
peza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados 
da data de afixação do presente edital, em virtude 
do seu estado violar o disposto no artigo 33º e alí-
nea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 

comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 30 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/03/2015

EDT-CMVNG/2015/148
(PROC.º N.º 0344/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito no gaveto da Rua dos Limites com a 
Rua do Areal da Marinha, ao lado direito do nº 261, 
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-
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va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de janeiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/03/2015

EDT-CMVNG/2015/155
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 MA-
NUEL MARIA DIAS CONTENTE, arrendatário que foi 
da habitação sita na Rua 25 de Abril - n.º 25 - 3.° 
Dt.º Frt, Freguesia de Canidelo, deste Concelho, 
para no prazo de 8 (oito) dias seguidos, contados a 
partir do dia 09 de Março de 2015, proceder ao le-
vantamento de todos os seus bens ali depositados, 
na sequência do despejo, devendo para tal dirigir-
-se à Gaiurb, urbanismo e habitação, EM, sob pena, 
de não o fazendo serem os mesmos considerados 
perdidos a favor deste Município.
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
Vila Nova de Gaia, 03 de Março de 2015
Data de Publicitação: 09/03/2015

EDT-CMVNG/2015/157
(PROC.º N.º 0573/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho n.º 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 70.º do Código de Procedimento Administra-
tivo e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito em frente ao n.º 236 da Rua Alhei-
ra de Cima, freguesia de Pedroso, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para a saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33.º e alínea b) do 
artigo 49.º 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 33.º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49.º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100.º e n.º 1 do 
artigo 101.º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de janeiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 10/03/2015

EDT-CMVNG/2015/158
(PROC.º N.º 0713/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014 
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito ao lado direito dos nºs 1120/1122 da Rua 
de Américo de Oliveira, freguesia de Grijó, 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 
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Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de janeiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 10/03/2015

EDT-CMVNG/2015/159
(PROC.º N.º 0776/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços da Divisão de Espaços Verdes e 
Salubridade da Direcção Municipal de Urbanismo e 
Ambiente, que tendo-se constatado que o terreno 
sito na Rua de Guimarães, sensivelmente ao lado 
direito do nº 564, confrontando com as traseiras 
dos imóveis sitos na Rua do Capelo, nºs 37, 43, 
63, 75 e 107, freguesia de Perosinho, deste con-
celho, não cumpre os critérios de gestão de com-

bustível, relativos aos estratos arbóreo, arbustivo 
e subarbustivo, definidos no Anexo do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho, com as alterações in-
troduzidas pelos Decretos-Leis nºs 15/2009, de 14 
de Janeiro, 17/2009 de 14 de Janeiro, 114/2011, 
de 30 de Novembro e 83/2014, de 23 de Maio, está 
consequentemente em incumprimento do disposto 
no nº 2 do artigo 15º do mesmo diploma legal, e 
conforme o estabelecido 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, constituindo assim risco de incêndio e pe-
rigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
- 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 
pra 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.”
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, e de outras substâncias alta-
mente inflamáveis, bem como as copas das árvores 
e dos arbustos devem estar distanciadas no mínimo 
5 metros das edificações.
Deve consequentemente ser assegurado o respeti-
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vo corte do material vegetal (estratos arbustivo e 
subarbustivo), numa faixa de 50 metros, relativa-
mente à alvenaria exterior dos edifícios confinan-
tes, como ainda e dentro das respetivas faixas e 
em relação ao estrato arbóreo, o cumprimento do 
disposto nos critérios 1 – A e 1 – B do Anexo ao 
respetivo diploma legal. 
Prevê o critério 1 - A do Anexo ao Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a des-
ramação deve ser de 50% da altura da árvore até 
que esta atinja os 8 metros, altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros 
acima do solo.”
Prevê o critério 1 - B do Anexo ao Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“As copas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados no mínimo 5 metros da edificação e 
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.”
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
A infração ao disposto na alínea b) do artigo 49º 
do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, é 
passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 30 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 10/03/2015

EDT-CMVNG/2015/160
(PROC.º N.º 1052/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho n.º 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 70.º do Código de Procedimento Administra-
tivo e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno contíguo ao n.º 244 da Rua da Bela Vista, 
freguesia de Pedroso, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-

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

EDT-CMVNG/2015/161
(PROC.º N.º 1285/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito no gaveto da Rua da Pousada com a 
Rua do Canto de Brandariz, freguesia de Perosinho, 
deste concelho, se encontra coberto de densa e va-



Nº 51 | março 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

26

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

EDT-CMVNG/2015/162
(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 nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua do Panorama, nas traseiras do 
nº 39, freguesia de Canelas, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 

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

EDT-CMVNG/2015/163
(PROC.º N.º 0480/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito na Rua dos 
Prazeres, contíguo ao nº 196, freguesia de Canelas, 
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deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 10/03/2015

EDT-CMVNG/2015/164
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, no uso das competências subdelegadas 
pelo despacho nº13/PCM/2014 de 10/03 do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com competência conferida pela Câ-

mara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, nos termos do disposto na alínea 
d) do artigo 70º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, 
e em cumprimento do despacho por si proferido, 
datado de 20 de fevereiro de 2015, ficam notifi-
cados, TODOS OS HERDEIROS DE EUGÉNIA DOS 
SANTOS OLIVEIRA BOIA E DEMAIS INTERESSADOS 
do imóvel sito na Rua do Horto, n.º 385, união das 
freguesias de Serzedo e Perosinho, deste Concelho, 
do seguinte:
Decorrente de uma ação de fiscalização, realizada 
pelos serviços municipais competentes, ao local 
sito na Rua do Horto, n.º 385, união das fregue-
sias de Serzedo e Perosinho deste município, foram 
identificadas construções ilegalmente executadas, 
nomeadamente, construção destinada a habitação, 
de um piso, com uma área de aproximadamente 
110m2, executada à face da via pública e corpo de 
anexos, com uma área de aproximadamente 20m2 
de apoio à habitação, violando o disposto no artigo 
4º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE) - aprovado pelo D.L. nº 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua atual redação - e que se encon-
tram a ser utilizadas.
A demolição é a medida a que esta Autoridade 
Administrativa recorre apenas se não for possível 
outra solução suscetível de repor a legalidade ur-
banística, nos termos previstos do n.º 2 do artigo 
106º do RJUE.
Neste seguimento, foi efetuada uma análise técni-
ca sobre a viabilidade de legalização das referidas 
construções, da qual resulta que as mesmas não 
são passíveis de regularização, pelo que terá de se 
dar início aos procedimentos tendentes à reposição 
da legalidade urbanística.
Nestas circunstâncias, e em cumprimento do pre-
ceituado no n.º 3 do artigo 106º do RJUE, conce-
de-se um prazo de 15 dias úteis, para efeitos de 
audiência prévia referente à intenção do Senhor 
Vice-Presidente, Eng.º Patrocínio Azevedo, ordenar 
a demolição e consequente cessação de utilização 
das construções.
Findo aquele prazo sem que seja exercido o direito 
de audição que concedido ou caso os argumentos 
apresentados sejam considerados improcedentes, 
a intenção será convertida em ordem, procedendo-
-se a nova notificação para no prazo de 180 dias 
executar voluntariamente a demolição das constru-
ções.
Contudo, e sem prejuízo da adoção dos procedi-
mentos necessários ao cumprimento da lei, tratan-
do-se de habitação permanente, essa circunstância 
será devidamente ponderada antes de ser adotada 
qualquer medida coerciva.
1. Acresce que, as construções descritas foram con-
sideradas insuscetíveis de legalização, nos termos 
do parecer técnico que, de seguida, se transcreve:
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As construções executadas, destinadas a habitação 
(identificada a vermelho nas figuras) e anexo (iden-
tificada a verde nas figuras), não reúnem condições 
para poder ser objeto de Licenciamento Municipal 
isto é, de serem legalizadas, por se encontrar em 
desconformidade com as seguintes disposições le-
gais em vigor:
PDM - Plano Diretor Municipal
O terreno afeto à pretensão está classificado na 
Carta de Qualificação do Solo como Áreas de Ex-
pansão Urbana de Tipologia de Moradia.
De acordo com o disposto no artigo 70º do Regu-
lamento do Plano Diretor Municipal, “1. Nas Áreas 
de Expansão Urbana de Uso Geral só são admitidas 
edificações ou operações de loteamento ao abrigo 
de planos de pormenor ou unidades de execução.
2. Excetuam-se ao estabelecido no número anterior 
as situações que se enquadrem no disposto no nú-
mero 2 do artigo 139º.”
Por remissão, nº2 do artigo 139º: “2. Desde que 
considere que as soluções propostas asseguram 
uma correta articulação formal e funcional com a 
zona urbanizada e não prejudicam o ordenamento 
urbanístico da área envolvente, o município pode 
autorizar, em zona de urbanização programada, 
operações urbanísticas avulsas, que digam respei-
to a prédios situados em contiguidade com a zona 
urbanizada ou com áreas que tenham adquirido ca-
racterísticas semelhantes àquela através de ações 
de urbanização ou edificação.”
As construções existentes na parcela, com estas 
características, bem como todas as edificações en-
volventes as quais apresentam idênticas caracterís-
ticas de génese ilegal (fig. 3), poderão prejudicar o 
ordenamento urbanístico da área envolvente, não 
se encontrando assegurada a correta articulação 
formal e funcional com a área envolvente, pelo que 
contrariam o disposto no art.º 70º do regulamento.
Após análise de toda a área geográfica classificada 
como área de expansão, constata-se que esta se 
encontra praticamente na sua totalidade num es-
tado expectante e como tal naquele local apenas 
fará sentido a aprovação de operações urbanísticas 
que se fundamentem num plano de pormenor que 
o estruture e organize devidamente, uma vez que a 
localização das edificações existentes, pela sua lo-
calização e opções arquitetónicas, poderão por em 
causa o aproveitamento ideal de toda aquela área, 
o qual deverá prever, salvo melhor opinião, uma 
solução integrada para todo o conjunto edificado de 
génese ilegal (fig. 3), em presença.
Desta forma, julga-se ainda não haver enquadra-
mento da proposta no disposto no nº2 do artigo 
139º do RPDM, que acima se transcreveu.
Face ao exposto considera-se que as edificações 
não reúnem condições para serem licenciadas/le-
galizadas.
RMTCU - Regulamento Municipal de Taxas e Com-

pensações Urbanísticas 
As edificações em causa contrariam o disposto no 
art.º 66º do regulamento, porquanto se apresen-
tam executadas sem qualquer cuidado ao nível do 
desenho e caracterização arquitetónica ou da inte-
gração urbanística, criando volumes formalmente 
pouco elaborados e que não revelam o necessário 
estudo conceptual e demonstram a precariedade da 
construção.

Vila Nova de Gaia, 20 de fevereiro de 2015.
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)
Data de Publicitação: 10/03/2015

EDT-CMVNG/2015/165
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) Nel-
son Ricardo Silva Rocha, com última morada co-
nhecida na Rua da Paz, n.º 265 – 1.º E – Canidelo, 
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 29/04/2014, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 
1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua da Paz, 
freguesia de Canidelo, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Passageiros, marca VW modelo 
Golf, com a matrícula 95-54-OI
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 95/DMP/VA/14
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EDOC/2014/54437
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 10/03/2015

EDT-CMVNG/2015/166
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) Má-
rio Filipe Fernandes Ribeiro, com última morada co-
nhecida na Rua 4 Caminhos, Vereda 2 – 72 – 1.º E 
B – Canidelo, na qualidade de proprietário(a) con-
forme consta na Conservatória do Registo de Au-
tomóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 02/09/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, 
da Rua caminho do Vale Verde, freguesia de Cani-
delo, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Pas-
sadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro 
de Passageiros, marca Ford modelo Escort, com a 
matrícula 02-41-EV.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 111/DMP/VA/14
EDOC/2014/54448
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 10/03/2015

EDT-CMVNG/2015/167
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) Li-
liana Marisa Brandão Andrade Silva Duarte, com 
última morada conhecida na Rua do Viso, n.º 481 
– Canidelo, na qualidade de proprietário(a) confor-
me consta na Conservatória do Registo de Automó-
veis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia 
removeu no dia 17/04/2014, ao abrigo do art.º 
163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua 
do Cerro, freguesia de Canidelo, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 

Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Toyota modelo Starlet, com a matrícula QM-97-43
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 92/DMP/VA/14
EDOC/2014/54233
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 10/03/2015

EDT-CMVNG/2015/169
(PROC.º N.º 0350/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 70º do Código de Procedimento Adminis-
trativo e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua da Gema, junto ao nº 5, freguesia de 
Pedroso, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
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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, 16 de dezembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/03/2015

EDT-CMVNG/2015/174
(PROC.º N.º 0660/2014 – DEVS)

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

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

EDT-CMVNG/2015/175
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 notificada a firma 
“DECORSTUFF – UNIPESSOAL, LDA”, com última 
sede conhecida na Rua Visconde das Devesas, n.º 
367 – Santa Marinha, na qualidade de proprietária 
conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 29/08/2013, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, 
da Rua Heróis de Ultramar, freguesia de Vilar de 
Andorinho, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Mercadorias, marca Renault modelo Kan-
goo, com a matrícula 56-82-RB…
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 037/13/DMP/VA
EDOC/2014/52304
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
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O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 12/03/2015

EDT-CMVNG/2015/176
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) Cris-
tiana Ferreira Rios, com última morada conhecida 
na Rua General Torres, n.º 4 – Santa 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 10/10/2014, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 
1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua do Fial, 
freguesia de Mafamude, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Passageiros, marca Renault, 
Modelo Clio, com a matrícula XB-28-48
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 118/DMP/VA/14
EDOC/2014/54457
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 12/03/2015

EDT-CMVNG/2015/177
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) Cons-
tantino Vieira Pinto, com última morada conhecida 
na Rua Bombeiros Voluntários de Coimbrões, n.º 
65 – Santa Marinha, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 07/02/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 
Rua Augusto Gomes, freguesia de Santa Marinha, 
para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
Passageiros, marca Renault modelo 21 GTL, com a 
matrícula 92-06-AB.

Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 73/DMP/VA/14
EDOC/2014/54810
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 12/03/2015

EDT-CMVNG/2015/178
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) Luiz 
Valente Correia, com última morada conhecida na 
Rua Afonso Albuquerque, n.º 110 Apart. 1 – San-
ta Marinha, na qualidade de proprietário(a) con-
forme consta na Conservatória do Registo de Au-
tomóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 19/02/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, 
da Rua Cabo Borges, freguesia de Santa Marinha, 
para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
Passageiros, marca Volvo modelo 440 GLT, com a 
matrícula 48-33-AP.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 79/DMP/VA/14
EDOC/2014/54198
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 12/03/2015

EDT-CMVNG/2015/179
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 
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81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) Enri-
queta Sierra Exposito, com última morada conhecida 
na Rua dos Polacos, n.º 94 – R/C – Santa 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 20/12/2013, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 
1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua da Deve-
sa, freguesia de Oliveira do Douro, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Citroen modelo C5, com a matrícula 17-25-SJ.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 082/13/DMP/VA
EDOC/2014/52334
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 12/03/2015

EDT-CMVNG/2015/180
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado o Sr. 
João Marinho Alves Moreira, com última morada co-
nhecida na Rua das Lavouras, n.º 281 – C/1 – San-
ta Marinha, na qualidade de proprietário conforme 
consta na Conservatória do Registo de Automóveis, 
de que a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia 
removeu no dia 25/01/2014, ao abrigo do art.º 
163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua 
de Bustes, freguesia de Canidelo, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
VW modelo Polo, com a matrícula OJ-84-91.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.

Proc. n.º 50/DMP/VA/14
EDOC/2014/54177
Vila Nova de Gaia, 13 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 12/03/2015

EDT-CMVNG/2015/181
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) Luisa 
Cristina Matias Xavier, com última morada conheci-
da na Rua Pádua Correia, n.º 67 – 4.º Esq.º – Ma-
famude, na qualidade de proprietário(a) conforme 
consta na Conservatória do Registo de Automóveis, 
de que a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia re-
moveu no dia 18/02/2014, ao abrigo do art.º 163.º, 
n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua Soares 
dos Reis, freguesia de Mafamude, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Mercadorias, marca 
Peugeot, modelo 206, com a matrícula 18-88-QT.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 078/DMP/VA/14
EDOC/2014/54196
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 12/03/2015

EDT-CMVNG/2015/182
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) Hugo 
José Nogueira Gonçalves, com última morada co-
nhecida na Rua da Rasa, n.º 130 – 1.º Esq.º – Ma-
famude, 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 10/12/2013, ao abrigo do art.º 163.º, 
n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da Rotunda da 
VL8, freguesia de Santa Marinha, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
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Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Opel modelo Kadett LS, com a matrícula OC-44-96.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 043/13/DMP/VA
EDOC/2014/52307
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 12/03/2015

EDT-CMVNG/2015/183
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada a firma 
“BENILDE PINTO UNIPESSOAL, LDA”, com última 
sede conhecida na Rua Soares dos Reis, n.º 1024 – 
Mafamude, na qualidade de proprietária conforme 
consta na Conservatória do Registo de Automóveis, 
de que a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia re-
moveu no dia 07/11/2014, ao abrigo do art.º 163.º, 
n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua Quinta 
do Agueiro, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Mercadorias, marca Renault modelo Clio, 
com a matrícula 55-28-NV.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 125/DMP/VA/14
EDOC/2014/54460
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 12/03/2015

EDT-CMVNG/2015/184
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 

Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) José 
Eduardo Pereira de Sousa, com última morada co-
nhecida na Praceta 25 de Abril, n.º 109 – 6.º Dt.º 
– Mafamude, na qualidade de proprietário(a) con-
forme consta na Conservatória do Registo de Au-
tomóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 19/12/2013, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, 
da Rua Camilo Castelo Branco, freguesia de Santa 
Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do 
Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Li-
geiro de Passageiros, marca Fiat modelo Tipo, com 
a matrícula SX-79-36.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 078/13/DMP/VA
EDOC/2014/52323
Vila Nova de Gaia, 09 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 12/03/2015

EDT-CMVNG/2015/185
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) Isa-
bel Maria Rivães Castro Barros, com última morada 
conhecida na Rua 14 de Outubro, n.º 564 – 3.º 
– Mafamude, na qualidade de proprietário(a) con-
forme consta na Conservatória do Registo de Au-
tomóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 29/01/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, 
do Parque José Meneres, freguesia de Mafamude, 
para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
Passageiros, marca Peugeot, modelo 205, com a 
matrícula 14-86-AM.
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.
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E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 056/DMP/VA/14
EDOC/2014/54186
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 12/03/2015

EDT-CMVNG/2015/186
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) Pe-
dro Miguel Magalhães Silva, com última morada co-
nhecida na Rua Barão do Corvo, n.º 182 – Santa 
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 12/12/2013, ao abrigo do art.º 
163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua 
Fernão Mendes Pinto, freguesia de Mafamude, para 
o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, 
Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de Passa-
geiros, marca Ford modelo Fiesta, com a matrícula 
44-50-EJ.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 058/13/DMP/VA/
EDOC/2014/54184
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
Data de Publicitação: 12/03/2015

EDT-CMVNG/2015/187
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) Mar-
co António de Castro Pinto, com última morada co-
nhecida na Rua Mouzinho de Albuquerque, n.º 290 
– 3.º Esq.º Post. – Santa Marinha, na qualidade 
de proprietário(a) conforme consta na Conserva-
tória do Registo de Automóveis, de que a Polícia 
Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no dia 
12/12/2013, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea 

f) do Código da Estrada, da Rua Heliodoro Salga-
do, freguesia de Santa Marinha, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Ford modelo Fiesta, com a matrícula 88-31-GL.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 060/13/DMP/VA
EDOC/2014/52310
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 12/03/2015

EDT-CMVNG/2015/188
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) Antó-
nio José Gonçalves Martins, com última morada co-
nhecida na Rua do Lameiro, n.º 558 – 1.º Dt.º Frt. 
– Oliveira do Douro, na qualidade de proprietário(a) 
conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 04/02/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, 
da Rua do Lameiro, freguesia de Oliveira do Douro, 
para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
Passageiros, marca Fiat modelo Uno, com a matrí-
cula QX-53-28.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 61/DMP/VA/14
EDOC/2014/54188
Vila Nova de Gaia, 09 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 13/03/2015
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EDT-CMVNG/2015/189
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) So-
raia Liliana Machado Pereira, com última morada 
conhecida na Rua Escola de Laborim, n.º 164 – B 
1 R/C – Mafamude, 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 07/11/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 
Rua Capitão Mendes (Quinta das Pedras), freguesia 
de Santa Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito 
na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de Passageiros, marca Fiat modelo 
Marea, matrícula 90-17-PU.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 127/DMP/VA/14
EDOC/2014/54464
Vila Nova de Gaia, 09 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 13/03/2015

EDT-CMVNG/2015/190
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificado JOSÉ 
ARMANDO GONÇALVES MORAIS, arrendatário que 
foi da habitação sita na Travessa da Gândara – blo-
co 1 – n.º 210 – 2.º Dt.º Tras., Empreendimento 
de Vilar do Paraíso, União das Freguesias de Mafa-
mude e Vilar do Paraíso, deste Concelho, para no 
prazo de 8 (oito) dias seguidos, contados a partir 
do dia 06 de Fevereiro de 2015, proceder ao levan-
tamento de todos os seus bens ali depositados, na 
sequência do despejo, devendo para tal dirigir-se 
à Gaiurb, urbanismo e habitação, EEM, sob pena, 
de não o fazendo serem os mesmos considerados 
perdidos a favor deste Município. 
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.

Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
Data de Publicitação: 13/03/2015

EDT-CMVNG/2015/191
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) Pau-
la Alexandra Oliveira, com último endereço conhe-
cido na Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, n.º 15 
– 7.º SL 1 E 4 - Mafamude, na qualidade de su-
jeito ativo, conforme consta na Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 24/01/2014, 
ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código 
da Estrada, da Rua Belo Eiróz, freguesia de Valada-
res, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Pas-
sadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro 
de Passageiros, marca Lancia modelo Y 1.4, com a 
matrícula 95-16-GG.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 41/DMP/VA/14
EDOC/2014/54173
Vila Nova de Gaia, 09 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 13/03/2015

EDT-CMVNG/2015/192
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) Pau-
lo António Ribeiro Pereira, com última morada co-
nhecida na Rua Teixeira Lopes, n.º 206 – APT6 – 
Vila Nova de Gaia, 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 22/01/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 
Rua Aguim de Baixo, freguesia de Madalena, para 
o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, 
Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de Passa-
geiros, marca Citroen modelo CX, com a matrícula 
GT-36-00.
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Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 028/DMP/VA/14
EDOC/2014/54156
Vila Nova de Gaia, 09 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 13/03/2015

EDT-CMVNG/2015/193
(Art. 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, DR. Ve-
reador do Pelouro da Fiscalização Municipal e Vis-
torias Administrativas da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, no uso das competências subdele-
gadas pelo despacho n.º 14/PCM/2014, de 10 de 
Março do Excelentíssimo Senhor Presidente, com 
competência conferida pela Câmara na reunião de 
25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
nº 1 do artigo 70º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, através da afixação do presente Edi-
tal, de que, no âmbito do Processo Administrativo 
nº 910/VT/2014, foi por seu despacho de 23 de fe-
vereiro de 2015 proposta a seguinte decisão final:
“Em 22.01.2015, por iniciativa oficiosa do Muni-
cípio, na sequência da denúncia efetuada por um 
particular, através da mensagem eletrónica, data-
da de 03.08.2014, que ficou registada sob o n.º 
4134/2014, foi, no âmbito da nossa anterior in-
formação n.º 9102014_8F, e no cumprimento do 
despacho do Senhor Vereador do Pelouro da Fisca-
lização Municipal e Vistorias Administrativas, nela 
exarado de 31.10.2014, realizada uma vistoria 
administrativa ao imóvel com a localização referi-
da em epígrafe, 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 le-
gislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se remete. 
De acordo com a descrição que nele foi referida, 
em matéria espacial, trata-se de um prédio urbano, 
térreo, devoluto e de construção antiga, com ane-
xos de apoio, implantados na sua parte anterior e 
posterior.
Em matéria de conservação do edificado, e no que 
deve relevar para a apreciação da matéria em cau-

sa, que é a relação do imóvel em causa com o espa-
ço público e com a sua envolvência, há a assinalar, 
ao nível do exterior, no que diz respeito ao logra-
douro, a acumulação e amontoamento de mate-
riais diversos, a céu aberto, na zona do logradouro 
envolvente ao imóvel vistoriado; a acumulação de 
vegetação infestante, igualmente nesta zona, com 
disseminação até junto da via pública; a existência 
de anexos abarracados, insalubres e em estado de 
ruína, tanto na parte posterior como na anterior da 
edificação, com escombros de madeira e materiais 
diversos, tanto no seu interior como no exterior, e 
por fim, a existência de fissura no muro de veda-
ção de propriedade, junto ao portão de acesso ao 
imóvel.
A situação fáctica observada enquadra-se deste 
modo, no que se refere à edificação principal, na 
previsão legal dos n.ºs 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 le-
gislação 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.
Por outro lado, no que reporta aos anexos existen-
tes no logradouro, enquadra-se no n.º 3 do referido 
artigo 89.º, dispositivo legal que permite a esta Câ-
mara Municipal ordenar a demolição total ou parcial 
das construções que ameacem ruína ou ofereçam 
perigo para a saúde pública e para a segurança das 
pessoas e bens.
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 vis-
toria e da insalubridade e insegurança que por elas 
são provocadas, com fundamento neste último, e 
com base na presente informação, ser ordenado 
à parte proprietária, no prazo máximo de 60 dias 
úteis, a execução dos seguintes trabalhos:
EXTERIOR
a) Logradouro
1. Demolição dos anexos abarracados e insalubres, 
com remoção dos escombros para local apropriado.
2. Remoção dos materiais diversos amontoados, 
existentes no logradouro a céu aberto e nos ane-
xos, para local apropriado.
3. Remoção da vegetação infestante;
4. Limpeza geral do logradouro envolvente da edi-
ficação.
5. Reparação do muro de vedação de propriedade.”
Adverte-se ainda, de que, os Serviços de Vistorias 
Administrativas deste Município, devem ser infor-
mados, com a antecedência devida, da data pre-
vista para o início destas obras, caso as desejem 
executar desde já, a fim das mesmas poderem ser 
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acompanhadas por Técnicos Municipais.
Nessa conformidade, ficam notificados, todos os 
proprietários do imóvel vistoriado, para ao abrigo 
do disposto no art.º 101.º do Código de Procedi-
mento Administrativo (CPA), se pronunciar por es-
crito, se assim o desejarem, sobre esta proposta de 
decisão, no prazo máximo de quinze dias, a contar 
da receção da presente notificação.
Mais se comunica, que no processo se encontra um 
anexo fotográfico ao auto de vistoria, que não é 
afixado juntamente com o presente EDITAL.
Vila Nova de Gaia, 9 de março de 2015. 
O Vereador, Manuel Monteiro, Dr.

AUTO DE VISTORIA
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de 
dois mil e quinze, compareceram Luís Manuel da 
Costa Simões, Engenheiro Civil, Firmino Augus-
to Trigo Barbosa, Arquiteto e José Manuel Santos 
Moura, Assistente Técnico, na qualidade de técni-
cos designados pela Câmara Municipal para pro-
cederem 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, alterado pela legislação subsequente.
Esteve ainda presente Manuel Chaves Oliveira, na 
qualidade de comproprietário do prédio (cabeça de 
casal), residente na Rua Estrada de Cima, nº 198, 
Arcozelo.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO / DA UNIDADE DO 
PRÉDIO OBJETO DA VISTORIA 
Processo n.º: 910/VT/2014
Localização: Rua José Rocha Moreira, 30, Arcozelo
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO
Trata-se de um edifício constituído por um piso, 
desocupado, destinado a habitação, com anexos 
implantados no logradouro da parte anterior e pos-
terior da edificação. Construtivamente o imóvel 
apresenta-se executado com paredes exteriores 
em alvenaria rebocada e pintada, caixilharias em 
madeira e cobertura em telha francesa.
Nº de pisos do prédio: 1
Nº total de unidades: 1
Uso da unidade objeto da vistoria: Habitação de-
socupada. 
Descrição da unidade objeto da vistoria: Não foi 
possível o acesso ao interior do imóvel.
3 – DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE 
ESTÉTICA DO PRÉDIO E DA UNIDADE OBJETO DA 
VISTORIA 
3.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
Nada a referir.

(Fotos nºs 01a 03)
b) Cobertura
Nada a referir.
(Foto nº 01)
c) Logradouro
Acumulação e amontoamento de materiais diversos 
a céu aberto, funcionando como recolha e deposito 
desses materiais no logradouro envolvente do imó-
vel, proporcionando insalubridade no local.
Acumulação de vegetação infestante na envolvente 
do imóvel propagando-se para a via publica.
Existência de anexos abarracados e insalubres, em 
estado de ruina, tanto na parte posterior como an-
terior do imóvel, incluindo escombros de madeira e 
materiais diversos tanto no interior como no exte-
rior dos mesmos.
Fissura no muro de vedação de propriedade, junto 
ao portão de acesso ao imóvel.
(Fotos nºs 06 a 18)
3.2 – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existem.
3.3. – UNIDADE / INTERIOR
Não foi possível o acesso ao interior.
3.4 – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO
Não aplicável.
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
Manter os vãos fechados/tapados de forma a impe-
dir o acesso indevido ao imóvel. 
b) Cobertura
Nada a referir.
c) Logradouro
Demolição dos anexos abarracados e insalubres, 
com remoção dos escombros para local apropriado.
Remoção dos materiais diversos amontoados, exis-
tentes no logradouro a céu aberto e nos anexos, 
para local apropriado.
Remoção da vegetação infestante. 
Limpeza geral do logradouro envolvente da edifi-
cação.
Reparação do muro de vedação de propriedade.
4.2 – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existem.
4.3. – UNIDADE / INTERIOR
Não foi possível o acesso ao interior.
4.4 – PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
O prazo para a execução dos trabalhos é de 60 dias 
úteis.
5 – QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
A parte proprietária do imóvel não formulou quais-
quer quesitos.
6 – DOCUMENTOS ANEXOS
6.1. – Relatório fotográfico com 3 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Luís Manuel da Costa Simões) (Relator)
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(Firmino Augusto Trigo Barbosa) 
(José Manuel Santos Moura)
Data de Publicitação: 13/03/2015

EDT-CMVNG/2015/195
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Minuta da Ata nº 05 respeitante à Reu-
nião Ordinária realizada no dia 2 de março de 2015, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 11 de março de 2015.
O Vereador, Manuel Monteiro
Data de Publicitação: 13/03/2015

EDT-CMVNG/2015/196
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada a firma 
“GOMES & MOURA, LDA”, com última sede conhe-
cida na Rua Pinhais Bastos, n.º 149 – Avintes, na 
qualidade de proprietária conforme consta na Con-
servatória do Registo de Automóveis, de que a Po-
lícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no dia 
22/04/2014, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea 
f) do Código da Estrada, da Rua 5 de Outubro, fre-
guesia de Avintes, para o Estaleiro Municipal, sito 
na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de Mercadorias, marca Renault mo-
delo Expresso, com a matrícula 69-04-FV.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 94/DMP/VA/14
EDOC/2014/54435
Vila Nova de Gaia, 09 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)

Data de Publicitação: 16/03/2015

EDT-CMVNG/2015/197
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) 
Tatiana Soraia Jorge Borges, com última morada 
conhecida na Travessa da Chavinha, n.º 37 – 2.º 
Esq.º Frt. – Vilar do Paraíso, na qualidade de pro-
prietária conforme consta na Conservatória do Re-
gisto de Automóveis, de que a Polícia Municipal de 
Vila Nova de Gaia removeu no dia 21/01/2014, ao 
abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da 
Estrada, da Praceta José Pinto Correia, freguesia de 
Vilar de Andorinho, para o Estaleiro Municipal, sito 
na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de Passageiros, marca Fiat modelo 
Brava, com a matrícula 75-65-OQ.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 018/DMP/VA/14
EDOC/2014/54148
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 16/03/2015

EDT-CMVNG/2015/198
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) Joa-
quina Rosa Guedes Silva Veiga, com última morada 
conhecida na Rua Junqueira de Cima, n.º 679 – Vi-
lar do Paraíso, na qualidade de proprietária confor-
me consta na Conservatória do Registo de Automó-
veis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia 
removeu no dia 24/01/2014, ao abrigo do art.º 
163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua 
Belo Eirós, freguesia de Valadares, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Lancia modelo Y 1.4, com a matrícula 95-16-GG.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
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Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 41/DMP/VA/14
EDOC/2014/54173
Vila Nova de Gaia, 09 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 16/03/2015

EDT-CMVNG/2015/199
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) So-
raya Leite Silva, com última morada conhecida na 
Rua Fonte da Cal, n.º 134 – Avintes, na qualidade 
de proprietário(a) conforme consta na Conserva-
tória do Registo de Automóveis, de que a Polícia 
Municipal de Vila Nova de Gaia, removeu no dia 
29/11/2013, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea 
f) do Código da Estrada, da Travessa do Agueiro, 
freguesia de Mafamude, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Passageiros, marca DAEWOO 
modelo LANOS, com a matrícula 13-16-QN.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 74/DMP/VA/14
EDOC/2014/51109
Vila Nova de Gaia, 09 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 16/03/2015

EDT-CMVNG/2015/200
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado o Sr. 
Emílio José Sequeira de Almeida, com última mo-

rada conhecida na Rua José Domingos Almeida, 
n.º 107 – R/C DTº. – Valadares, na qualidade de 
proprietário conforme consta na Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 17/01/2014, 
ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código 
da Estrada, da Rua das Sortes, freguesia de Vilar 
do Paraíso, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Passageiros, marca Ford modelo Focus, 
com a matrícula 21-55-XC.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 14/DMP/VA/14
EDOC/2014/54146
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 16/03/2015

EDT-CMVNG/2015/201
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada a firma 
“ORTOBORG – PRODUTOS ORTOPÉDICOS, LDA”, 
com última sede conhecida na Rua Manuel Alves 
Moreira, n.º 39 – 2.º E Tras. – Vilar do Paraíso, na 
qualidade de proprietária, conforme consta na Con-
servatória do Registo de Automóveis, de que a Po-
lícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no dia 
23/01/2014, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea 
f) do Código da Estrada, da Praceta Pedro Nunes, 
freguesia de Arcozelo, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Mercadorias, marca Opel mode-
lo Vivaro com a matrícula 86-33-TJ.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 31/DMP/VA/14
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EDOC/2014/54160
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 16/03/2015

EDT-CMVNG/2015/202
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) Ra-
quel Manuela da Silva Aparício, com última morada 
conhecida na Travessa da Junqueira, n.º 36 – Gul-
pilhares, 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 21/01/2014, ao abrigo do art.º 
163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua 
das Seareas, freguesia de Canelas, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Nissan modelo Micra, com a matrícula OQ-36-98.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 24/DMP/VA/14
EDOC/2014/54152
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 16/03/2015

EDT-CMVNG/2015/203
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) João 
Vitor dos Santos Ribeiro, com última morada co-
nhecida na Travessa da Junqueira, n.º 301 – Gul-
pilhares, 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 20/01/2014, ao abrigo do art.º 163.º, 
n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua das 
Sortes, freguesia de Vilar do Paraíso, para o Estalei-
ro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, mar-

ca Fiat modelo Punto, com a matrícula 59-12-LJ.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 16/DMP/VA/14
EDOC/2014/54147
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 16/03/2015

EDT-CMVNG/2015/204
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) José 
Maria Pinto de Lima, com última morada conhecida 
na Rua Luis Monteiro Silva Júnior, n.º 41 – 2.º D 
– Vilar do Paraíso, 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 01/05/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 
Rua Quinta do Cravel, freguesia de Mafamude, para 
o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, 
Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de Passa-
geiros, marca Opel modelo Corsa, com a matrícula 
XS-98-15.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 096/DMP/VA/14
EDOC/2014/54441
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 16/03/2015

EDT-CMVNG/2015/205
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AVENIDA 
PRÍNCIPE PERFEITO, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
GULPILHARES E VALADARES
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Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 2 de Março 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
Implementação de sinalização vertical paragem 
obrigatória (STOP), na Avenida Príncipe Perfeito, 
com a Avenida Pedro Álvares Cabral (sentido Nor-
te/Sul), na União de Freguesias de Gulpilhares e 
Valadares.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 5 de Março de 2015 
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 16/03/2015

EDT-CMVNG/2015/206
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - TRAVESSA 
DA LIBERDADE, CANIDELO 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 2 de Março 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Implementação Trânsito Proibido a Automóveis e 
Motociclos com Carro, nas extremidades da Traves-
sa da Liberdade, em Canidelo.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 5 de Março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 16/03/2015

EDT-CMVNG/2015/207
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA PROF. 
URBANO DE MOURA, SANTA MARINHA E AFURADA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 2 de março 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
 - Implementação de via de sentido único (troço 
compreendido entre o nº 75 e a Rua Barão do Cor-
vo) para a Rua Prof. Urbano de Moura, freguesia de 
Santa Marinha e Afurada.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 5 de março de 2015,
O Vereador, (Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 16/03/2015

EDT-CMVNG/2015/208
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) Eli-
sabete Jorge Borges, com última morada conhecida 
na Travessa da Chavinha, n.º 37 – 2.º Esq.º Frt. 
– Vilar do Paraíso, na qualidade de sujeito passi-
vo conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 21/01/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, 
da Praceta José Pinto Correia, freguesia de Vilar de 
Andorinho, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Passageiros, marca Fiat modelo Brava, 
com a matrícula 75-65-OQ.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 018/DMP/VA/14
EDOC/2014/54148
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 17/03/2015

EDT-CMVNG/2015/209
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 11/84
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 4 de fevereiro 
de 2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 11/84 para o lote n.º 5, requerido em nome 
de TIAGO JORGE DA ROCHA FREITAS, que tem 
como objetivo a proposta de ampliação do corpo de 
anexos na parte posterior do lote passando a área 
de implantação e de construção de 20,50m2 para 
28,00m2.
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 
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pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 5486/14 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 16/03/2015

EDT-CMVNG/2015/210
Expropriação dos imóveis necessários para a Cons-
trução de Passadiço para ligação Cicio-pedonal en-
tre o Cais de Quebrantões e o Areinho de Oliveira 
do Douro e da Requalificação da Frente Fluvial do 
Rio Douro na Zona do Areinho de Oliveira do Douro, 
freguesia de Oliveira do Douro, do concelho de Vila 
Nova de Gaia

EDITAL
EXPROPRIAÇÕES

Em Deliberação de Câmara de 02/03/2015, foi 
aprovada a resolução de expropriação com carácter 
de urgência das parcelas necessárias à "Constru-
ção de Passadiço para Ligação Ciclo-pedonal entre 
o Cais de Quebrantões e o Areinho de Oliveira do 
Douro e da Requalificação da Frente Fluvial do Rio 
Douro na Zona do Areinho de Oliveira do Douro", 
nos termos do previsto no artigo 10.° do Código 
das Expropriações aprovado pela Lei n ° 168/99, de 
18 de Setembro.
Assim, e para efeitos do disposto no n.º 4 do ar-
tigo 11.° do referido Código, torna-se público que 
os interessados poderão obter toda a informação 
necessária sobre as expropriações, nomeadamente 
sobre as propostas dos montantes indemnizatórios 
aos expropriados e demais interessados, na Divisão 
Municipal de Expropriações da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, sita na Rua Diogo Cassels, 4430-
076 Vila Nova de Gaia, durante as horas normais de 
expediente.

O Presidente, (Eduardo Vitor Rodrigues)
Data de Publicitação: 18/03/2015

EDT-CMVNG/2015/211
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) Jo-
aquim Licínio da Silva Cerejo, com última morada 
conhecida na Rua do Palacete, n.º 62 – 3.º Esq.º – 
Serzedo, 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 02/12/2014, ao abrigo do art.º 163.º, 
n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua Fialho 
de Almeida, freguesia de Mafamude, para o Estalei-
ro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia 
da Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, mar-
ca Fiat modelo Punto, com a matrícula 23-41-DI.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 137/DMP/VA/14
EDOC/2014/49089
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 18/03/2015

EDT-CMVNG/2015/212
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) An-
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dreia Alexandre da Mota Leite Hortas, com última 
morada conhecida na Rua do Fojo, n.º 188 – Bloco 
1 – R/C DT. – Arcozelo, na qualidade de sujeito ati-
vo conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 20/12/2013, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 
Rua do Paço, freguesia de Avintes, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Ford modelo Focus, com a matrícula 29-AF-14.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 04/DMP/VA/14
EDOC/2014/54144
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 18/03/2015

EDT-CMVNG/2015/213
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) Su-
sana Raquel da Costa Carvalho, com última morada 
conhecida na Rua de Vila D`Este, n.º 63 – 4.º C – 
Vilar de Andorinho, 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 07/02/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, 
da Praceta Cooperativa “O Telefone”, freguesia de 
Vilar de Andorinho, para o Estaleiro Municipal, sito 
na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de Passageiros, marca Honda mode-
lo Civic, com a matrícula QX-70-25.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 69/DMP/VA/14

EDOC/2014/54191
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 18/03/2015

EDT-CMVNG/2015/214
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) Ade-
lino Marinho Martins, com última morada conhecida 
na Praceta da Fé, n.º 27 – R/C E – Oliveira do Dou-
ro, na qualidade de proprietário(a) conforme consta 
na Conservatória do Registo de Automóveis, de que 
a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no 
dia 09/08/2013, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alí-
nea f) do Código da Estrada, da Rua Estamparia de 
Lavadores, freguesia de Canidelo, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Mercadorias, marca 
Mitsubishi, modelo L300, com a matrícula 70-34-
FU.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 030/13/DMP/VA
EDOC/2014/52292
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 18/03/2015

EDT-CMVNG/2015/215
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) Jo-
aquim Vitor da Silva Correia, com última morada 
conhecida na Praceta Padre Floro, n.º 26 – 6.º B 
– Vilar de Andorinho, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 17/12/2013, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 
Rua das Violetas, freguesia de Vilar de Andorinho, 
para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passa-
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douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
Passageiros, marca Renault modelo 19, com a ma-
trícula 17-70-FN.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 067/13/DMP/VA
EDOC/2014/52316
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 18/03/2015

EDT-CMVNG/2015/217
ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO MUNICIPAL 

DA ZONA DA FEITEIRA
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 2 de fevereiro 
de 2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração do lote AR4 inserido na 3.ª 
Fase Loteamento Municipal da Zona Industrial da 
Feiteira, requerido em nome de JOÃO PAULO VIEI-
RA DA CUNHA, que tem como objetivo a alteração 
do uso de armazém / indústria para armazém / in-
dústria / comércio e serviços, bem como a com-
patibilização das especificações do lote, nomeada-
mente dos parâmetros da área de implantação e 
descoberta, com as características da obra licencia-
da para o local.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido loteamento notificados para se pronun-
ciarem sobre a alteração indicada, no prazo de 10 
dias.
O processo n.º 5370/14 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 18/03/2015

EDT-CMVNG/2015/218
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 47/86
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 4 de fevereiro 
de 2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, que o Município de 
Vila Nova de Gaia está a promover uma proposta 
de alteração da licença de loteamento n.º 47/86, 
que tem como objetivo a desafetação de uma par-
cela de terreno com 55,51m2, a desanexar de par-
te do terreno cedido ao domínio público no âmbito 
do alvará de loteamento para posto de transforma-
ção, tendo em vista a sua incorporação no domínio 
privado municipal, afetando a mesma a ampliação 
de lote contíguo.
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 1943/14 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)
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Data de Publicitação: 18/03/2015

EDT-CMVNG/2015/223
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 33/96
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 27 de feve-
reiro de 2015, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro, com as sucessivas alterações, que o Município 
de Vila nova de Gaia está a promover uma proposta 
de alteração da licença de loteamento n.º 33/96, 
que tem como objetivo a desafetação do domínio 
público para o domínio privado municipal de uma 
parcela de terreno com 291,90m2, cedida ao Mu-
nicípio para arruamento, baia de estacionamento 
e passeios, para terreno destinado a ampliação do 
prédio onde implanta a unidade industrial da RTE. 
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 266/15 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: 19/03/2015

EDT-CMVNG/2015/224
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 03/71
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 23 de feverei-
ro de 2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as suasivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 03/71, requerido em nome de PAULO SÉRGIO 
DE ALMEIDA MENDES LOURENÇO, que tem como 
objetivo a ampliação do volume anexo. 
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 335/15 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)
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Data de Publicitação: 19/03/2015

EDT-CMVNG/2015/225
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 65/81
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 24 de feverei-
ro de 2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as suasivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 65/81 para o lote n.º 5, requerido em nome de 
MANUEL FERNANDO DOS SANTOS DA SILVA, que 
tem como objetivo a retificação da área do lote, 
de 397m2 para 400m2, resultante da realização de 
levantamento topográfico; a retificação da área de 
implantação do edifício e dos muros de vedação, 
de acordo com a realidade do local e a alteração da 
área de construção. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 229/15 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: 19/03/2015

EDT-CMVNG/2015/227
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada a firma 
“NORJARDIM – CONST. E MANUTENÇÃO DE ESPA-
ÇOS VERDES UNIPESSOAL, LDA”, com última sede 
conhecida na Rua dos Quatro Caminhos, n.º 14 – 
7.º DTº. – Canidelo, na qualidade de proprietária 
conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 24/01/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 
Rua dos Quatro Caminhos, freguesia de Canidelo, 
para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
Mercadorias, marca Piaggio modelo Porter, com a 
matrícula 17-59-PL.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 36/DMP/VA/14
EDOC/2014/54166
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 19/03/2015
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EDT-CMVNG/2015/228
(PROC.º N.º 0349/2012 – 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 145/
PCM/2013 de 01/11/2013.
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua dos Consortes, frente ao n.º 130, fre-
guesia de Oliveira do Douro, deste concelho, atra-
vés de Edital nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 70.º do Código de Procedimento Administra-
tivo para, no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (21/08/2014), proceder à gestão de 
combustíveis no referido terreno, conforme o dis-
posto no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28 de junho, com as alterações intro-
duzidas pelos Decretos-Leis nºs 15/2009, de 14 de 
janeiro, 17/2009 de 14 de janeiro, 114/2011, de 30 
de novembro e 83/2014, de 23 de maio, decorri-
do entretanto o prazo atrás referido, foi constatado 
que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos, n.º 
4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 
28 de junho com a atual redação e n.º 2 do artigo 
157.º do Código de Procedimento Administrativo, 
fica presentemente e por este meio notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
em causa de que a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia tomará posse administrativa do citado pré-
dio, a partir do próximo dia 07 de abril de 2015, 
pelas 07:00 horas, e pelo período estritamente ne-
cessário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubrida-
de, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e das 
14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 05/06/2014, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 

ou entidade que a qualquer titulo detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de Gestão de Com-
bustíveis, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 
15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, 
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 
nºs 15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009 de 14 de 
janeiro, 114/2011, de 30 de novembro e 83/2014, 
de 23 de maio, situado na Rua dos Consortes, fren-
te ao n.º 130, freguesia de Oliveira do Douro, deste 
concelho, de forma a que a área em causa cum-
pra os respetivos critérios de gestão, definidos no 
Decreto-Lei atrás citado e não constitua risco de 
incêndio e perigo para pessoas e bens.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.

Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 4 do artigo 21.º do decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28 de junho com a atual redação e no n.º 2 do 
artigo 157.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio a par-
tir do próximo dia 07 de abril de 2014, 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, 16 de março de 2015.
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 19/03/2015

EDT-CMVNG/2015/229
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 Sra. 
D. Paula Manuela Vieira Moutinho Ferreira, com úl-
tima morada conhecida na Rua de Medeiros, n.º 
515 – R/C DTº. – Valadares, na qualidade de pro-
prietária conforme consta na Conservatória do Re-
gisto de Automóveis, de que a Polícia Municipal de 
Vila Nova de Gaia removeu no dia 20/12/2013, ao 
abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da 
Estrada, da Travessa de Jorgim, freguesia de Olivei-
ra do Douro, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Passageiros, marca Seat modelo Cordo-
ba, com a matrícula 58-61-IL.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
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do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 081/13/DMP/VA
EDOC/2014/52333
Vila Nova de Gaia, 03 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 19/03/2015

EDT-CMVNG/2015/230
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado o Sr. 
Ricardo Alexandre Oliveira Marques, com última 
morada conhecida na Praceta Almeida Garrett, n.º 
43 – 1.º EF – Valadares, na qualidade de proprietá-
rio conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 17/01/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, 
da Praceta Almeida Garrett, freguesia de Valadares, 
para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
Passageiros, marca Fiat modelo Brava, com a ma-
trícula 25-99-JV.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 12/14/DMP/VA
EDOC/2014/54145
Vila Nova de Gaia, 13 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 19/03/2015

EDT-CMVNG/2015/231
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) José 
Alberto Vaz da Silva, com última morada conhe-

cida no Largo do Aguim, n.º 40 – Madalena, 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 03/06/2014, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 
alínea f) do Código da Estrada, do Largo do Aguim, 
freguesia da Madalena, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Passageiros, marca VW modelo 
Golf, com a matrícula 44-36-LP.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 103/DMP/VA/14
EDOC/2014/54444
Vila Nova de Gaia, 05 de Fevereiro de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 19/03/2015

EDT-CMVNG/2015/232
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 145/
PCM/2013 de 01/11/2013.
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua dos Consortes, frente ao n.º 130, fre-
guesia de Oliveira do Douro, deste concelho, atra-
vés de Edital nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 70.º do Código de Procedimento Administra-
tivo para, no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (21/08/2014), proceder à gestão de 
combustíveis no referido terreno, conforme o dis-
posto no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28 de junho, com as alterações intro-
duzidas pelos Decretos-Leis nºs 15/2009, de 14 de 
janeiro, 17/2009 de 14 de janeiro, 114/2011, de 30 
de novembro e 83/2014, de 23 de maio, decorri-
do entretanto o prazo atrás referido, foi constatado 
que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos, n.º 
4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 
28 de junho com a atual redação e n.º 2 do artigo 
157.º do Código de Procedimento Administrativo, 
fica presentemente e por este meio notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
em causa de que a Câmara Municipal de Vila Nova 
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de Gaia tomará posse administrativa do citado pré-
dio, a partir do próximo dia 07 de abril de 2015, 
pelas 07:00 horas, e pelo período estritamente ne-
cessário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubrida-
de, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e das 
14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 05/06/2014, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de Gestão de Com-
bustíveis, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 
15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, 
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 
nºs 15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009 de 14 de 
janeiro, 114/2011, de 30 de novembro e 83/2014, 
de 23 de maio, situado na Rua dos Consortes, fren-
te ao n.º 130, freguesia de Oliveira do Douro, deste 
concelho, de forma a que a área em causa cum-
pra os respetivos critérios de gestão, definidos no 
Decreto-Lei atrás citado e não constitua risco de 
incêndio e perigo para pessoas e bens.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 4 do artigo 21.º do decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28 de junho com a atual redação e no n.º 2 do 
artigo 157.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio a par-
tir do próximo dia 07 de abril de 2014, 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, 17 de março de 2015
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-

ra)
Data de Publicitação: 19/03/2015

EDT-CMVNG/2015/235
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DR. 
FRANCISCO SÁ CARNEIRO, RUA PINTO MOURÃO, 
TRAVESSA DA BARROSA, MAFAMUDE 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 2 de março 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Implementação de novos lugares de estaciona-
mento tarifado em arruamentos inseridos em zonas 
de estacionamento de duração limitada concessio-
nadas à Parquegil;
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro – implementação de 
lugares de estacionamento do lado esquerdo, na 
faixa de rodagem.
Rua Pinto Mourão – implementação de lugares de 
estacionamento do lado esquerdo, na faixa de ro-
dagem em toda a sua extensão e proibição de pa-
ragem e estacionamento do lado direito da faixa de 
rodagem, também em toda a sua extensão.
Rua Fialho de Almeida – Manutenção da sinalização 
existente – lugares de estacionamento do lado di-
reito e proibição de estacionamento das 8 às 19h.
Travessa da Barrosa – implementação de lugares 
de estacionamento do lado direito do arruamento 
a partir da marcação existente que define a passa-
gem de peões, deixando um corredor livre para a 
circulação pedonal.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 5 de março de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/03/2015

EDT-CMVNG/2015/237
Projeto de Alteração ao Regulamento de 

Transporte público e Aluguer em Veículos 
Ligeiros de Passageiros - Transporte em Táxi 

- Do Município de Vila Nova de Gaia
Manuel António Correia Monteiro, Vereador com 
competências delegadas do Presidente da Câmara, 
por despacho n. ° 145/PCM/2013, de 01.11.13
TORNA PÚBLICO que se encontra em apreciação 
pública, pelo prazo de 30 dias úteis a contar da 
data da sua publicação no Diário da Republica, o 
Projeto de Alteração ao Regulamento de Transporte 
Público e Aluguer em Veículos Ligeiros de Passa-
geiros -Transporte em Táxi - Do Município de Vila 
Nova de Gaia, aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de 02.03.2015.
Todas as sugestões e pareceres deverão ser envia-
dos, dentro do prazo referido, em carta dirigida à 
Divisão de Mobilidade e Transportes.
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Informa-se ainda que o referido projeto se encon-
tra disponível para consulta pública:
- No Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM); e
- Na página da Internet www.cm-gaia.pt
O Vereador, com poderes delegados, (Dr. Manuel 
António Correia Monteiro).
Data de Publicitação: 23/03/2015

EDT-CMVNG/2015/239
(PROC.º N.º 0210/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Travessa Alto da Serra, junto aos 
nºs 75/77, freguesia de Pedroso, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-

dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/03/2015

EDT-CMVNG/2015/240
(PROC.º N.º 0868/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito na Praceta 
do Príncipe, contíguo ao nº 41, freguesia de Olival, 
deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
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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 fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/03/2015

EDT-CMVNG/2015/241
(PROC.º N.º 0806/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Travessa Fonte da Rata, junto aos 
nºs 64/65B, freguesia de Pedroso, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio 
e risco para a saúde pública, 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 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/03/2015

EDT-CMVNG/2015/242
(PROC.º N.º 0874/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 70º do Código de Procedimento Adminis-
trativo e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua Nova Monte Pinhão, traseiras do nº 67, 
freguesia de Pedroso, deste concelho, continua a 
manter-se revestido de variada vegetação, apesar 
da intervenção de limpeza efetuada, a qual se mos-
trou manifestamente insuficiente, comunicando-se 
consequentemente da necessidade de ser levada a 
efeito uma ação de limpeza da totalidade do mes-
mo no prazo de VINTE DIAS, contados da data de 
afixação do presente edital, em virtude do seu es-
tado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
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Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/03/2015

EDT-CMVNG/2015/243
(PROC.º N.º 0580/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito nas traseiras 
do nº 282 da Rua do Regato, freguesia de Pedroso, 
deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 

de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/03/2015

EDT-CMVNG/2015/244
(PROC.º N.º 0884/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 70º do Código de Procedimento Adminis-
trativo e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua dos Altos, traseiras do nº 7, freguesia 
de Pedroso, deste concelho, a proceder à limpeza 
do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
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urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
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 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/03/2015

EDT-CMVNG/2015/245
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 04 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 16 de fevereiro de 2015, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 
3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de 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, 23 de março de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/03/2015

EDT-CMVNG/2015/246
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 5 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 2 de março de 2015, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 
do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento 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. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/03/2015

EDT-CMVNG/2015/247
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Minuta da Ata nº 6 respeitante à Reu-
nião Pública realizada no dia 16 de março de 2015, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/03/2015

EDT-CMVNG/2015/248
(PROC.º N.º 1056/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que a 
existência de uma construção inacabada em estado 
de abandono sita no Caminho do Pinheiral, frente 
ao nº 59, freguesia de Canidelo, deste concelho, 
cujo terreno e seu interior se encontram coberto de 
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densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo em caso de incêndio e risco para a saúde 
pública, violando o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a 
infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha a construção e terreno em causa, no senti-
do de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de março de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/03/2015

EDT-CMVNG/2015/249
(PROC.º N.º 1203/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito no gaveto da Rua Escola do Viso com o 
Recanto Escola do Viso, freguesia de Canidelo, des-

te concelho, se encontra coberto de densa e varia-
da vegetação, está consequentemente sem qual-
quer tipo de manutenção, constituindo perigo para 
pessoas e bens, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 10 de fevereiro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/03/2015

EDT-CMVNG/2015/250
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - VÁRIOS AR-
RUAMENTOS, 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 16 de Março 
de 2015, foram aprovadas as seguintes POSTURAS 
MUNICIPAIS DE TRÂNSITO:
- Rua Futebol Clube de Avintes – Alteração de sen-
tido único de circulação automóvel, para sentido 
único de circulação OestegEste;
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- Rua Escola Central (troço compreendido entre a 
rua Futebol Clube de Avintes e a rua Padre Manuel 
Heitor – Alteração de sentido único de circulação 
automóvel, para sentido único de circulação Nor-
tegSul;
- Rua da Neta – Alteração de sentido único de circu-
lação automóvel, para sentido único de circulação 
OestegEste;
- Rua Almeida Sousa – Implementação de sentido 
único de circulação EstegOeste;
- Rua do Passal – Implementação de sentido único 
de circulação SulgNorte;
- Rua Poeta Mesquita e Melo (troço entre a Rua 
Ponte da Pedra e a Rua Cândido dos Reis – Imple-
mentação de sentido único de circulação, sentido 
ascendente, OestegEste;
- Rua da Liberdade – Alteração de sentido único de 
circulação automóvel, para sentido único de circu-
lação EstegOeste;
- Rua das Presas (troço compreendido entre a Rua 
14 de Maio e a Rua Serafim Francisco Sousa) – Im-
plementação de sentido único de circulação Sul
gNorte;
- Rua dos Emigrantes (troço compreendido entre a 
travessa dos Emigrantes e a Rua 5 de Outubro) – 
Implementação de sentido único de circulação Oes-
tegEste;
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 24 de Março de 2015,  
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/03/2015

EDT-CMVNG/2015/251
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - BAIRRO 
JOÃO FÉLIX, SANTA MARINHA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 16 de março 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Implementação de sinalização vertical G4 (Zona 
de velocidade limitada 30Km/H) e G8 (Fim de zona 
de velocidade limitada) na no Bairro João Félix, 
União das Freguesia de Santa Marinha e Afurada
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 24 de março de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/03/2015

EDT-CMVNG/2015/254
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 20 de Abril de 2015, segunda-
-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 25 de Outubro de 2013, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da terça-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
20.04.2015.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 30 de Março de 2015.
O Vereador, (Manuel António Correia Monteiro Dr.)
Data de Publicitação: 30/03/2015
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