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A.1. MINUTA DA ATA 39
Aos catorze dias do mês de abril do ano de dois mil 
e dezasseis, a Assembleia Municipal de Vila Nova 
de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou as 
seguintes deliberações:
1) Foram, no Período de Antes da Ordem do Dia, 
votados os seguintes documentos:
a) Foi um Voto de Louvor, apresentado pelo Grupo 
Municipal do PS, sobre o "apuramento da equipa 
sénior de futsal do Módicus para a Final Eight da 
Taça de Portugal", aprovado por Unanimidade. 
b) Foi um Voto de Saudação, apresentado pelo Gru-
po Municipal da CDU, sobre o "42° Aniversário da 
Revolução de Abril e 40° Aniversário da Constitui-
ção da República” aprovado por Maioria, com 02 
votos contra do CDS-PP e 45 votos a favor (15 do 
PS, 12 do Grupo Municipal dos Presidentes de junta 
de Freguesia do PS, 08 do PSD, 05 do Movimento 
Independente "Juntos por Gaia", 03 da CDU, 01 do 
BE e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares).
c) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Muni-
cipal da CDU, sobre o "Orçamento de Estado para 
2016 e as autarquias locais", rejeitada por Maioria, 
com 42 votos contra (15 do PS, 12 do Grupo Muni-
cipal dos Presidentes de Junta de Freguesia do PS, 
08 do PSD, 05 do Movimento Independente "Juntos 
por Gaia", e 02 do CDS-PP) e 05 votos a favor (03 
da CDU, 01 do BE e 01 do Movimento Independente 
de Cidadãos Gulpilhares/Valadares).
d) Foi uma Moção "Sobre a privatização da TAP e 
a eliminação de voos para o Porto", rejeitada por 
Maioria, com 43 votos a favor (15 do PS, 12 do Gru-
po Municipal dos Presidentes de Junta de Freguesia 
do PS, 08 do PSD, 06 do Movimento Independente 
"Juntos por Gaia", e 02 do CDS-PP), 01 abstenção 
do Movimento Independente de Cidadãos Gulpilha-
res/Valadares e 04 votos a favor (03 da CDU, 01 
do BE).
3) No Período da Ordem do Dia, foram tomadas as 
seguintes deliberações:
a) Foi o ponto 4.1. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Minuta e respetivos anexos do acordo de 
transferência do património, direitos e obrigações 
das "Águas de Gaia, EM, SA" para o Município de 
Vila Nova de Gaia", aprovado por Unanimidade.
b) Foi o ponto 4.2. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Minuta de auto de cessão dos bens e acei-
tação dos bens identificados nos anexos a que se 
refere a cláusula primeira do Auto de Cessão relati-
vo à transferência do património, direitos e obriga-
ções das "Aguas de Gaia, EM, SA" para o Município 
de Vila Nova de Gaia", aprovado por Unanimida-
de. 
c) Foi o ponto 4.3. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 

quanto à Declaração de Interesse Público Municipal 
do pedido de regularização da ampliação industrial, 
solicitado por Manuel Nunes Ribeiro Leite - Proces-
so n° 4818/15 - RI, União de Freguesias de Serze-
do e Perosinho", aprovado por Unanimidade.
d) Foi Apreciada a Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Inventário dos bens móveis e imóveis di-
reitos e obrigações e respetiva avaliação do Municí-
pio de Vila Nova de Gaia, referente ao ano de 2015.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião dada 
por encerrada eram 00 horas e 20 minutos do dia 
15 de abril 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.

A.2. MINUTA DA ATA 40
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de 
dois mil e dezasseis, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou 
as seguintes deliberações:
1) Foi a Ata n° 36 de 04.02.2016, aprovada por 
Maioria, com os votos contra do Senhor Deputado 
do CDS-PP Faustino dos Santos Bernardo, com a 
abstenção dos seguintes Senhores Deputados do 
PSD: Pedro Miguel Neves de Sousa, Júlia Dorinda 
Sampaio, José Fernando Conceição Ferreira, Ruben 
David da Silva Pinto, Sérgio Francisco dos Santos 
Baptista, Ricardo José Bessa Fernandes Pereira e 
do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ar-
cozelo e os votos favoráveis dos restantes Grupos 
Municipais e do Senhor Presidente da Junta de Fre-
guesia da Madalena, e as Atas n" 37 de 25.02.2016 
e n° 38 de 17.03.2016, aprovadas por Unanimida-
de, de acordo com o n.º 3 do Art.º 34.° do CPA.
2) Foi o ponto 4.5. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Declaração de Interesse Público Municipal 
do pedido de regularização de estabelecimento in-
dustrial, destinado a fabrico de grades metálicas em 
alumínio e aço galvanização, solicitado por Maria 
Matutina Gomes Teixeira — Processo n° 5169/15", 
aprovado por Unanimidade. 
3) Foi o ponto 4.6. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Declaração de interesse Público Municipal 
do pedido de regularização de estabelecimento in-
dustrial, solicitado por Emanuel Augusto Pinto da 
Silva — Processo n° 19/16", aprovado por Unani-
midade.
4) Foi o ponto 4.7. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto à Abertura de Concurso Público para a 
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contratação de Assistentes Técnicos e Assistentes 
Operacionais para a Área da Educação: 1. Aprova-
ção da mobilidade de 11 postos de trabalho previs-
tos no Departamento de Desporto Cultura e Juven-
tude para a Divisão de Gestão Escolar e Recursos 
Educativos; 2. Aprovação de abertura dos procedi-
mentos concursais para recrutamento nos termos 
antecedentes; 3. Autorização para recrutamento 
de trabalhadores sem vínculo de emprego público 
previamente constituído, caso se conclua pela im-
possibilidade de ocupação dos postos de trabalho 
por trabalhadores de detentores de prévio vínculo 
de emprego público com o fundamento na urgência 
da conclusão do procedimento até início do ano lec-
tivo 2016/2017, sob pena de se poder condicionar 
a normal abertura do novo ano letivo; 4. Aprovação 
dos métodos de seleção propostos, bem como do 
júri indicado” aprovado por Unanimidade.
5) Foi o ponto 4.8. da Ordem de Trabalhos "Aprecia-
ção e Votação da Proposta da Câmara Municipal nos 
termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.° e para 
efeitos da alínea l) do n.º 2 do art.º 25.°, ambos 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e do n.º 1 do art.º 12º da Lei n.º 43/2012, de 25 
de agosto — Documentos de Prestação de Contas 
relativos ao ano de 2015", aprovado por Maioria, 
com 10 votos contra (05 do PSD, 03 da CDU e 02 
do CDS-PP), 02 abstenções (01 do BE e do Senhor  
Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo) e 34 
votos a favor (15 do PS, 12 do Grupo Municipal 
dos Presidentes de Junta de Freguesia do PS, 05 do 
Movimento Independente "Juntos por Gaia", 01 do 
Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Mada-
lena e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares).
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião dada 
por encerrada eram 01 horas e 04 minutos do dia 
29 de abril de 2016, 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.

B.1. ATA N.º 7
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
04 DE ABRIL DE 2016
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira.
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa.
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues.
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dr.ª Manuela Garrido.
HORA DA ABERTURA:15 horas.
HORA DE ENCERRAMENTO: 15 horas e 25 minutos.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 06 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA REALIZADA EM 21 DE MARÇO 
DE 2016 
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas no 
original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
definitivamente a Ata nº 6 da reunião de Câmara 
realizada em 21 de março de 2016.
DESPACHO DE DESIGNAÇÃO DOS TRABALHADO-
RES MUNICIPAIS INTERVENIENTES NOS PRO-
CESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL - DESPACHO Nº 
42/P/2016 
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara 
para conhecimento. 10.03.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
Entrou na reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Maria 
Cândida Oliveira.
OFÍCIO Nº 365511664 DA COMARCA DO PORTO – 
MINISTÉRIO PÚBLICO – V. N. GAIA – DIAP – 4º 
SECÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 7084/15.5T9VNG 
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– JOSÉ MIGUEL SOUSA ALVES
EDOC/2016/14950
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara, 
para conhecimento. 23.03.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ATA DA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO – 2ª FASE DO 
PEDU MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA – NORTE 
2020 
EDOC/2016/15530
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara, 
para conhecimento da posição do município face à 
proposta de dotação dos PEDU. 26.03.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ADITAMENTO AO CONTRATO DE PATROCÍNIO DES-
PORTIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A CMPL – PORTO LAZER – 
EMPRESA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO 
DO PORTO, E.M. DESTINADO À REALIZAÇÃO DO 
EVENTO “F1H2O”
EDOC/2016/15310
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o aditamento ao Contrato de Patrocínio Desportivo 
celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia 
e a CMPL – Porto Lazer – Empresa de Desporto e 
Lazer do Município do Porto, E.M., destinado à re-
alização do evento “F1H2O”, aprovado na reunião 
de Câmara de 27 de agosto de 2015, nos termos 
apresentados.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À APPDA 
– NORTE PARA EDIÇÃO DO LIVRO COMEMORATIVO 
DOS 30 ANOS
EDOC/2016/14687
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 € 
(cinco mil euros) à APPDA-Norte, Associação Portu-
guesa para as Perturbações do Desenvolvimento e 
Autismo, para a edição do livro comemorativo dos 
30 anos, nos termos informados.
CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E RUNPORTO. COM – ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
DESPORTIVOS, LDA – CORRIDA E CAMINHADA MÉ-

DIS-MARGINAL DOURO
EDOC/2016/15120
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Runporto.Com, 
Organização de Eventos Desportivos, Lda., para a 
realização da Corrida e Caminhada “Médis-Marginal 
Douro”, nos termos apresentados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICI-
PAL DA LAVANDEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM 
TORNEIO DE KARATÉ, SOLICITADO PELO KARATÉ 
CLUBE DE GAIA
EDOC/2016/13617
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
22.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela uti-
lização do pavilhão municipal da Lavandeira para a 
realização de um torneio de karaté, solicitado pelo 
Karaté Clube de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO DA UNIDADE DE ACO-
LHIMENTO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE 
VILA NOVA DE GAIA PARA O ESTÁGIO DA ORQUES-
TRA SINFÓNICA “ENSEMBLE” SOLICITADO PELA 
ACADEMIA DE MÚSICA DE VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2016/10097
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
22.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela utili-
zação da Unidade de Acolhimento do Centro de Alto 
Rendimento de Vila Nova de Gaia para o Estágio 
da Orquestra Sinfónica “Ensemble” solicitado pela 
Academia de Música de Vilar do Paraíso, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO EVENTO “CAMINHADA SOLIDÁRIA – 
OCEANUS DE CRIANÇAS”, SOLICITADO PELO CO-
LÉGIO OCEANUS
EDOC/2016/14051
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 10, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
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22.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Caminhada Solidária”, solicitado pelo Colégio Oce-
anus, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO EVENTO “3ª BAJA TT”, SOLICITADO 
PELO GONDOMAR AUTOMÓVEL SPORT
EDOC/2016/13793
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 11, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
22.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas devidas por 
serviços prestados pela polícia municipal no even-
to “Baja TT”, solicitado pelo Gondomar Automóvel 
Sport, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO EVENTO “QUEIMA DO JUDAS”, SOLI-
CITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA AFURADA 
DE BAIXO
EDOC/2016/12496
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 12, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
22.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Queima do Judas”, solicitado pela Associação de 
Pais da Afurada de Baixo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNI-
CIPAL NO EVENTO “VIA SACRA”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/13353
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 13, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas devidas por servi-
ços prestados pela polícia municipal no evento “Via 
Sacra”, solicitado pela União de Freguesias de Grijó 
e Sermonde, nos termos informados.
O Senhor Vereador Firmino Jorge Anjos Pereira en-
trou na reunião.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PROCESSO 2915/10.9BEPRT TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO E FISCAL DO PORTO – MOVIDO POR ILDA 

DA CONCEIÇÃO SÁ PINTO CORREIA E OUTROS 
CONTRA O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA, 
NO SEGUIMENTO E DECORRÊNCIA DE ANTERIOR 
AÇÃO ADMINISTRATIVA - INFORMAÇÃO Nº 108/C
EDOC/2016/14467
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 14, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 22.03.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira entrou na reunião.
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL 
DE GAIA PELA RÁDIO NOVA ERA – PROPOSTA DE 
CONTRAPARTIDAS PARA O MUNICÍPIO
EDOC/2016/14128
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 15, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 22.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
cedência gratuita do auditório municipal no dia 20 
de maio de 2016 à Rádio Nova Era, para um espe-
táculo de Stand Up Comedy, com contrapartida de 
publicidade na Rádio, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E O GAIENSE – COMUNICAÇÃO E EVENTOS, 
UNIPESSOAL, LDA – PARA A XIII EDIÇÃO DA GALA 
“O MELHOR TREINADOR”
EDOC/2016/14900
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 16, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Protocolo de Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Gaiense 
– Comunicação e Eventos, Unipessoal, Lda., para a 
realização a XIII edição da Gala “O melhor Treina-
dor”, nos termos protocolados.
CEDÊNCIA DA ESCOLA DA FONTIELA EM REGIME 
DE COMODATO À ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDA-
DE SOCIAL ABRIGO SEGURO E À ASSOCIAÇÃO JU-
VENIL DE AMBIENTE E AVENTURA ONDA VERDE
EDOC/2016/8996
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 17, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a cedência da Escola da Fontiela, em regime de 
comodato, à “Associação de Solidariedade Social 
Abrigo Seguro e a Associação Juvenil de Ambiente 
e Aventura Onda Verde”, nos termos informados. 
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PROPOSTA DE CEDÊNCIA DA ESCOLA DA ESPI-
NHAÇO EM REGIME DE COMODATO Á FUNDAÇÃO 
JOAQUIM OLIVEIRA LOPES
EDOC/2015/39179
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 18, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
cedência da Escola da Espinhaço, em regime de co-
modato, à “Fundação Joaquim Oliveira Lopes”, nos 
termos informados. 
PROPOSTA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO DA 
DÍVIDA NOS TERMOS DA LEI DOS SERVIÇOS PÚ-
BLICOS DO PROCESSO EXECUTIVO 28911/08 – 
PROCESSO Nº 1108/09.2BEPRT DO TRIBUNAL AD-
MINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO
EDOC/2016/12944
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 19, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.22.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
extinção por prescrição da dívida nos termos da Lei 
dos Serviços Públicos, relativa ao processo executi-
vo 28911/08 – processo nº. 1108/09.2BEPRT, nos 
termos informados.
PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA DO LOTE 
Nº 2 DO PARQUE EMPRESARIAL DE S. FÉLIX DA 
MARINHA, FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA À 
EMPRESA TROMILUX – ILUMINAÇÃO TÉCNICA, LDA 
PELO VALOR DE € 175.500,00 € (CENTO E SETEN-
TA E CINCO MIL E QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2016/552
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 20, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.22.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a adjudicação definitiva do Lote nº 2 Parque Em-
presarial de São Félix da Marinha à Empresa Tromi-
lux – Iluminação Técnica, Lda, nos termos da hasta 
pública realizada.
INVENTÁRIO DE BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA
MAPA RESUMO DO INVENTÁRIO REFERENTE AO 
ANO DE 2015
EDOC/2016/13304
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 21, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “ À Câma-
ra. 30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimo-
niais do Município de Vila Nova de Gaia, referente a 

2015, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
PROPOSTA DE REGULAMENTO INTERNO PARA 
ATRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
COMUNICAÇÃO MÓVEL
EDOC/2016/13640
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 22, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Regulamento Interno para Atribuição e Utilização 
de Equipamentos de Comunicação Móvel, com as 
seguintes alterações: 
– Fica definido que todos os utilizadores constantes 
do ponto 1 do Art.º 4º têm acesso à Internet; 
– O ponto 4 do Art.º 4º passa a ter a seguinte re-
dação, “As comunicações de dados dos telemóveis 
dos utilizadores constantes do mapa do ponto 1, 
são da responsabilidade da Câmara.”.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO À 
BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA GARRETT NO 
PORTO, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2016, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB 1 / 
JI URBANO SANTOS MOURA, UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/13086
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 23, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação a 
Biblioteca Municipal Almeida Garrett no Porto, nos 
dias 16 e 17 de março de 2016, solicitado pela As-
sociação de Pais da EB1 / JI Urbano Santos Moura, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO 
AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GAIA 
NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016, SOLICITADO PELO 
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS 
IDOSOS DE CANIDELO
EDOC/2016/13552
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 24, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
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ao Auditório da Biblioteca Municipal de Gaia no dia 
17 de março de 2016, solicitado pela Associação de 
Solidariedade Social dos Idosos de Canidelo, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO 
MUSEU TEIXEIRA LOPES NO DIA 15 DE MARÇO DE 
2016, SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO VERTICAL 
D. PEDRO I
EDOC/2016/12884
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 25, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
ao Museu Teixeira Lopes no dia 15 de março de 
2016, solicitado pelo Agrupamento Vertical D. Pe-
dro I, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A 
LOURES NO DIA 12 DE MARÇO DE 2016, SOLICI-
TADO PELO CLUBE DE HÓQUEI DOS CARVALHOS
EDOC/2016/12569
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 26, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
a Loures no dia 12 de março de 2016, solicitado 
pelo Clube de Hóquei dos Carvalhos, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A 
RIBADOURO (BAIÃO) NO DIA 13 DE MARÇO DE 
2016, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO RECREATI-
VA RESTAURADORES AVINTENSES
EDOC/2016/12685
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 27, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação a 
Ribadouro (Baião) no dia 13 de março de 2016, so-
licitado pela Associação Recreativa Restauradores 
Avintenses, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-

GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A 
VILA NOVA DA BARQUINHA NO DIA 19 DE MARÇO 
DE 2016, SOLICITADO PELO COLÉGIO DE GAIA
EDOC/2016/14197
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 28, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
a Vila Nova da Barquinha no dia 19 de março de 
2016, solicitado pelo Colégio de Gaia, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO 
PARQUE DA LAVANDEIRA DIA 14 DE MARÇO DE 
2016, SOLICITADO PELO CENTRO DE REABILITA-
ÇÃO DA GRANJA
EDOC/2016/12584
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 29, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
por utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação ao Parque da Lavandeira no dia 14 de março 
de 2016, solicitado pelo Centro de Reabilitação da 
Granja, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A 
PENAFIEL DIA 18 DE MARÇO DE 2016, SOLICITA-
DO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB1 / 
JI DO ALQUEBRE
EDOC/2016/13111
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 30, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação a 
Penafiel no dia 18 de março de 2016, solicitado pela 
Associação de Pais da escola EB1/JI do Alquebre, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A 
VILA DO CONDE DIA 06 DE MARÇO DE 2016, SOLI-
CITADO PELA VILA FUTEBOL CLUBE
EDOC/2016/11337
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Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 31, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação a 
Vila do Conde no dia 06 de março de 2016, solicita-
do pelo Vila Futebol Clube, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A 
CANIDELO DIA 21 DE MARÇO DE 2016, SOLICITA-
DO PELA ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DO TORNE E 
PRADO
EDOC/2016/14209
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 32, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
a Canidelo no dia 21 de março de 2016, solicitado 
pela Associação das Escolas do Torne e Prado, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A 
LISBOA DIA 26 DE MARÇO DE 2016, SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA RESTAURADORES 
AVINTENSES
EDOC/2016/14674
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 33, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação a 
Lisboa no dia 26 de março de 2016, solicitado pela 
Associação Recreativa Restauradores Avintenses, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A 
VILA REAL DIA 26 DE MARÇO DE 2016, SOLICITA-
DO PELO SPORTING CLUBE COIMBRÕES
EDOC/2016/14679
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 34, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 

dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
a Vila Real no dia 26 de março de 2016, solicitado 
pelo Sporting Clube Coimbrões, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A 
BAIÃO DIA 20 DE MARÇO DE 2016, SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE GRIJÓ
EDOC/2016/14202
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 35, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação a 
Baião no dia 20 de março de 2016, solicitado pela 
Associação Desportiva de Grijó, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO 
DE VIATURAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A 
MIRANDELA DIA 19 DE MARÇO DE 2016, SOLICI-
TADO PELO GRUPO DESPORTIVO BOLACESTO
EDOC/2016/14207
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 36, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas por 
utilização de viaturas municipais, para deslocação 
a Mirandela no dia 19 de março de 2016, solicitado 
pelo Grupo Desportivo Bolacesto, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA À APROVAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE RE-
CINTO IMPROVISADO PARA O EVENTO “MOSTRA 
GASTRONÓMICA 2016”, SOLICITADO PELO LIONS 
CLUBE DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/12504
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 37, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
22.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida 
pela instalação de recinto improvisado, destinado 
ao evento “`Mostra Gastronómica 2016”, solicitado 
pelo Lions Clube de Vila Nova de Gaia, nos termos 
informados.
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DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO SO-
CIAL

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SO-
LICITADO POR RICARDO ANDRÉ RODRIGUES MA-
CIEL
EDOC/2015/53761
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 38, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 
22.03.2016.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxa relativa a serviços 
prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova 
de Gaia, solicitado por Ricardo André Rodrigues 
Maciel, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA, SOLICITADO POR FER-
NANDO DA SILVA MAGALHÃES – PROCESSO 187/
VT/2016 – FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2016/8942
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 39, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.02.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento da taxa municipal de visto-
ria administrativa, solicitado por Fernando da Silva 
Magalhães, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA, SOLICITADO POR MARIA 
FERNANDA CUNHA DA SILVA – PROCESSO 136/
VT/2016 – FREGUESIA DE MAFAMUDE
EDOC/2016/7586
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 40, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.22.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento da taxa municipal de visto-
ria, solicitado por Maria Fernanda Cunha da Silva, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE 
VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR CA-
CILDA AUGUSTA RODRIGUES DE CARVALHO
EDOC/2016/13031
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 41, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.23.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa municipal de vis-
toria administrativa, solicitado por Cacilda Augusta 
Rodrigues de Carvalho, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
RELATIVA À RECOLHA DE DOIS CANÍDEOS, POR 

PARTE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DE 
VILA NOVA DE GAIA, SOLICITADO POR MARIA LUI-
SA PEREIRA SANTOS FARINHA
EDOC/2016/9205
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 42, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento da taxa relativa à recolha 
de dois canídeos por parte do Centro de Reabilita-
ção Animal, solicitado por Maria Luisa Pereira San-
tos Farinha, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL DE VILA 
D’ESTE) SOLICITADO PELA ESCOLA SECUNDÁRIA 
DR. JOAQUIM FERREIRA ALVES PARA 4 JOVENS 
COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
EDOC/2016/10174
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 43, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa devida pela utili-
zação da Piscina Municipal de Vila D’Este, solicitado 
pela Escola Secundária Dr. Joaquim Ferreira Alves, 
para 4 jovens com necessidades educativas espe-
ciais, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA MEN-
SALIDADE DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL AU-
RORA CUNHA) SOLICITADO POR SARA RAQUEL 
COSTA GOMES
EDOC/2016/14220
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 44, apenas no 
original. 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento da mensalidade 
devida pela utilização da Piscina Municipal Aurora 
Cunha, solicitado por Sara Raquel Costa Gomes, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS MEN-
SALIDADES REFERENTES AOS MESES DE NOVEM-
BRO E DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016 
DEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MU-
NICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL DE MARAVEDI) SO-
LICITADO POR PAULO ALEXANDRE SILVA NUNES 
SIMÕES
EDOC/2016/12726
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 45, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.03.2016”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento das mensali-
dades devidas pela utilização da Piscina Municipal 
Maravedi, referente aos meses de novembro e de-
zembro, solicitado por Paulo Alexandre Silva Nunes 
Simões, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 221,11 (DUZENTOS E VIN-
TE E UM EUROS E ONZE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
COMEMORAÇÃO DA “PÁSCOA”, NOS DIAS 26 E 27 
DE MARÇO DE 2016, SOLICITADO PELA FÁBRICA 
DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PE-
DRO DE PEDROSO
EDOC/2016/12775
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 46, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas devidas pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de 
221,11 € (duzentos e vinte e um euros e onze cên-
timos), relativa à Comemoração da “Páscoa”, nos 
dias 26 e 27 de março de 2016, solicitado pela Fá-
brica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro 
de Pedroso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
“PROCISSÃO DE RAMOS”, NO DIA 20 DE MARÇO 
DE 2016, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA 
PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE PE-
DROSO
EDOC/2016/13620
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 47, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de 26,89 € (vinte e seis euros e oitenta e nove cên-
timos), relativa à Procissão de Ramos, no dia 20 de 
março de 2016, solicitado pela Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de São Pedro de Pedroso, 
nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELATIVO AO ANO 
2015 NO ÂMBITO DO PROTOCOLO ESTABELECIDO 
COM A DECO E A GAIURB, EM

EDOC/2016/14958
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 48, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
Relatório de Atividades relativo ao ano 2015 no 
âmbito do Protocolo estabelecido com a DECO e a 
Gaiurb.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA DE GRIJÓ – PROC.º 03/16, UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2016/14346
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 49, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
22.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento das Taxas de Publicida-
de, solicitado pela Associação Desportiva de Grijó, 
Processo nº 3/16, União das Freguesias de Grijó e 
Sermonde, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
JOSÉ SANTOS SILVA NEVES – PROCESSO 770/15 - 
PL – FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/13862
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 50, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
22.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total do pagamento de Taxa Municipal de 
Urbanização, solicitado por José Santos Silva Ne-
ves, Processo nº 770/15 – PL, Freguesia de Avin-
tes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
HERNÂNI AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA – PRO-
CESSO 4312/15 - PL – FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/13858
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 51, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
22.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de Taxa Municipal de 
Urbanização, solicitado por Hernâni Augusto Mar-
tins de Oliveira, Processo nº 4312/15 – PL, Fregue-
sia de Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXA 
A TÍTULO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 
PÚBLICO E PELO AVERBAMENTO DO PROCESSO, 
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SOLICITADO POR ARLINDO & OLIVEIRA – CONS-
TRUÇÕES LDA – PROCESSO 4875/15  – PL – UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARA-
ÍSO
EDOC/2016/14827
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 52, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxa a título de licença 
de ocupação de espaço público e pelo averbamen-
to do presente processo, solicitado por Arlindo & 
Oliveira – Construções, Lda, Processo nº 4875/15 
– PL, União das Freguesias de Mafamude e Vilar do 
Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXA 
A TÍTULO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPA-
ÇO PÚBLICO, SOLICITADO POR MANUEL MOREIRA 
PEREIRA – PROCESSO 4812/15 – PL – UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO 
DA AFURADA
EDOC/2016/14825
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 53, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
23.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa a título de licen-
ça de ocupação de espaço público, solicitado por 
Manuel Moreira Pereira, Processo nº 4812/15 – PL, 
União das Freguesias de Santa Marinha e São Pedro 
da Afurada, nos termos informados.

DIVERSOS
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA AS-
SOCIAÇÃO DAS COLETIVIDADES DE VILA NOVA 
DE GAIA 
PROCESSO Nº 14/16
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 54, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela uti-
lização do Auditório da Assembleia Municipal, so-
licitado pela Associação das Coletividades de Vila 
Nova de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, SOLICITADO PELO VILA-
NOVENSE F. C. 
PROCESSO Nº 15/16

Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 55, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: “À Câmara. 
30.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxas devidas pela utili-
zação do Auditório da Assembleia Municipal, solici-
tado pelo Vilanovense F. C., nos termos informados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 
horas e 25 minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te ata aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no nº 1 do art.º 34.º do CPA e no nº. 1 
do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 
de Setembro, bem como do n.º 1 do art.º 11.º do 
Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de 
2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.2. ATA N.º 8
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
18 DE ABRIL DE 2016
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira.
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
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Vítor de Almeida Rodrigues
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dr.ª Manuela Garrido.
HORA DA ABERTURA:17 horas.
HORA DE ENCERRAMENTO: 19 horas e 30 minutos.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 07 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 
2016 
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
definitivamente a ata nº 07 da reunião de câmara 
realizada em 04 de abril de 2016.
DELIBERAÇÃO DE SUBMISSÃO À ASSEMBLEIA MU-
NICIPAL PARA APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO, NOS TER-
MOS DA ALÍNEA CCC) DO N.º 1 DO ART.º 33.º E 
PARA EFEITOS DA ALÍNEA L) DO N.º 2 DO ART.º 
25.º, AMBOS DO ANEXO I DA LEI N.º 75/2013, DE 
12 DE SETEMBRO, E DO N.º 1 DO ART.º 12.º DA 
LEI N.º 43/2012, DE 25 DE AGOSTO
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
11.04.2016”
O Sr. Presidente disse ser um documento relativo a 
2015 que apresenta as contas mais estabilizadas da 
última década. Que verifica-se uma redução da re-
ceita municipal, claramente uma afetação aos mu-
nicípios, a que Vila Nova de Gaia não é alheia, uma 
afetação de um cenário e de um clima macro eco-
nómico difícil no país, que fez diminuir a receita em 
quase 5% e ainda assim, apesar desta diminuição 
da receita que afetou sobretudo as receitas de ca-
pital, a Câmara conseguiu manter uma despesa de 
capital muito significativa praticamente sem oscilar, 
ou seja, se a Câmara perdeu 5% de receita global, 
conseguiu manter o nível de investimentos e re-
duziu-se substancialmente às despesas correntes, 
embora do ponto de vista estritamente global, pos-
sa parecer que essa redução não é clara, pelo facto 
de já estar contemplado no documento o montante 
relativo ao pessoal decorrente da internalização da 
Gaianima e do Parque Biológico, o que significa que 
se com estas duas internalizações a Câmara Muni-
cipal mantêm o nível da despesa corrente, pelo que 
a mesma reduziu. Por outro lado, tendo conseguido 
diminuir o montante passivo de médio/longo pra-
zo, apenas transitoriamente as contas apresentam 
um aumento do passivo de curto prazo por efeito 
da incorporação nas contas, não porque ele tenha 
aumentado, mas porque contabilisticamente teve-
-se que incorporar nas contas de 2015 factos que 
ocorrem em 2015, mas que não reportam à gestão 

de 2015, nomeadamente 13,8 milhões de euros re-
ferentes à condenação da VL9; 3,6 milhões de eu-
ros referentes à sentença da CIMPOR; 8,4 milhões 
de euros relativo ao prédio da atual Escola Superior 
de Tecnologia de Saúde; 2,2 milhões de euros da 
verba do PROHABITA relevada contabilisticamente 
à Gaiurb e depois outros montantes menos signi-
ficativos, como os processos do Parque da Lavan-
deira e da Gaiapolis. Disse que pela primeira vez 
houve a inclusão numa conta municipal das verbas 
relativas à transferência obrigatória para o Fundo 
de Apoio Municipal. Que se o Município não tives-
se este somatório de ónus durante o ano de 2015, 
teria tido a maior redução de dívida de curto prazo 
de toda a história da Câmara Municipal desde o 25 
de abril. Relativamente à poupança corrente, disse 
haver uma poupança de 17% toda direcionada para 
o investimento. Disse que se conseguiu manter ní-
veis de investimento equilibrados entre a dimensão 
material e a dimensão imaterial. Que na dimensão 
material, sublinhou o plano de reabilitação da rede 
viária que, neste momento, já ultrapassa os 3 mi-
lhões e meio de euros de investimento e o plano de 
reabilitação das escolas primárias do concelho que 
já ultrapassa os 2 milhões e meio de investimento e 
que diz respeito a escolas de grande frequência e de 
relativa importância. No que diz respeito à rede viá-
ria, verifica-se uma aposta deliberada em primeiro 
lugar na rede viária de atravessamento das fregue-
sias, como acontece com aquelas que têm estado a 
ser intervencionadas no âmbito do acordo quadro. 
No que diz respeito à dimensão imaterial, nota-se 
um reduzido impacto financeiro do GaiaAprende+, 
o que permitiu alargar o programa para a área da 
deficiência, em particular para a multideficiência 
no 1º ciclo, mas também já com uma penetração 
no 2º ciclo do ensino público e, ao mesmo tempo, 
permitiu libertar recursos para o programa munici-
pal Gaia+Inclusiva, que permite trazer às respostas 
municipais, um conjunto de respostas sociais que o 
Município não tinha e que fazem falta no âmbito da 
intervenção social do mesmo. Que trata-se de um 
relatório que espelha a melhor conta da década do 
Município e que demonstra o trajeto que o mesmo 
está a fazer, no sentido da sustentabilidade e ao 
mesmo tempo mantendo níveis de ambiciosos in-
vestimentos que a Câmara Municipal tem a preten-
são de considerar, que é investimento inteligente e 
sustentável. Disse que este relatório permite esta-
bilizar a conta do Município, ao ponto de conseguir 
lançar pela primeira vez, nos últimos 7/8 anos, um 
procedimento de contratação na área da educação. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 votos a 
favor e 2 votos contra dos Senhores Vereadores Fir-
mino Pereira e Dr. Elísio Pinto, aprovar o Relatório 
e Conta de Gerência do Município, referente ao ano 
financeiro de 2015, do qual fazem parte integrante 
os documentos elencados no anexo I da Resolu-
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ção nº 4/2011, com as alterações introduzidas pela 
Resolução nº 26/2013, na Resolução nº 44/2015, 
no nº2 do art.º 12º da Lei nº 43/2012, de 28 de 
agosto e no nº3 do art.º 19º do Decreto- Lei nº 
127/2012, de 21 de junho, que se encontram de-
vidamente arquivados e disponíveis para consulta.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Munici-
pal para apreciação e votação, nos termos da alínea 
ccc) do nº 1 do art.º 33º e para efeitos da alínea l) 
do nº 2 do art.º 25º, ambos do anexo I da Lei nº 
75/2013 de 12 de setembro e do nº 1 do art.º 12º 
da Lei nº 43/2012 de 25 de agosto.
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE O MUNI-
CÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O CENTRO HOSPI-
TALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO – HORTAS 
COMUNITÁRIAS
EDOC/2016/18395
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara 
para ratificação. 13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 13.04.2016 
que aprovou o Memorando de Entendimento cele-
brado entre o Município de Vila Nova de Gaia e o 
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho re-
lativamente às Hortas Comunitárias.
PROPOSTA PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
DE HASTA PÚBLICA PARA ATRIBUIÇÃO TEMPORÁ-
RIA DE LUGARES, PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDA-
DES MÓVEIS OU AMOVÍVEIS, DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO OU BEBIDAS DE CA-
RÁTER NÃO SEDENTÁRIO
EDOC/2016/16031
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
06.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o seguinte:
a)- a abertura de procedimento de hasta pública 
para atribuição temporária de lugares para a insta-
lação de unidades móveis ou amovíveis de presta-
ção de serviços de restauração ou bebidas de cará-
ter não sedentário;
b)- os lugares a atribuir;
c)- o programa de procedimento da hasta pública;
d)- a nomeação da comissão do ato público, cons-
tituída pelos seguintes membros:
Efetivos: Presidente – Dr.ª Cláudia Teixeira;
Vogal - Dr. Vitor Pereira;
Vogal – Dr.ª Maria José Necho; 
Suplentes: Dr.ª Fátima Colaço e Joaquim Santiago
O senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues e o senhor Vereador, 
Firmino Jorge Anjos Pereira, saem da reunião.

PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO DO DIREITO DE SU-
PERFÍCIE AO CLUBE DE FUTEBOL DE OLIVEIRA DO 
DOURO DE UMA PARCELA DE TERRENO DA QUINTA 
DO GUARDA-LIVROS, PARA CONSTRUÇÃO DE UM 
PARQUE DESPORTIVO
EDOC/2016/14956
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
06.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a prorrogação do prazo de direito de superfície de 
uma parcela de terreno na Quinta do Guarda-Livros, 
inicialmente deliberado em mais 35 anos, ao Clube 
de Futebol de Oliveira do Douro, para construção de 
um parque desportivo e, ainda, que sejam tidos em 
consideração os princípios estabelecidos no art.º 5º 
do Decreto-lei nº 280/2007 de 07 de agosto e na 
alínea f) do nº 2, do art.º 3º da Lei das Finanças 
Locais.
O senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues e o senhor Vereador, 
Firmino Jorge Anjos Pereira, entram na reunião.
PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
PARA CONSTITUIÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO 
– REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRI-
TÓRIO
EDOC/2016/18344
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
11.04.2016”
O Sr. Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira dis-
se tratar-se de uma matéria sensível do ponto de 
vista político e que quando foi aprovada a reforma 
administrativa, teve em conta os aspetos políticos 
e sensíveis e imperou, na altura, a tecnocracia e 
a questão de pretensos ganhos financeiros com a 
implementação desta reforma. Que hoje pode-se 
afirmar que esta reforma administrativa não trouxe 
nenhum acrescento e nenhuma mais valia ao fun-
cionamento das freguesias. Que também se pode 
considerar que no caso de Gaia, notou-se nenhum 
ganho e nenhuma poupança em termos financei-
ros e agregou comunidades que não se identificam 
entre si e que têm características muito próprias e 
muito distintas. Que entende que a fusão e a união 
de freguesias trouxe algo preocupante na atualida-
de, que foi o afastamento dos cidadãos, prejudican-
do a democracia e o poder local de proximidade. 
Que o atual Governo trouxe a discussão o presente 
debate, pelo que, deve haver uma reflexão séria, 
ponderada sobre aquilo que deve ser feito no en-
quadramento legal que vai ser estabelecido, que 
pode levar a separar aquilo que se considera não 
ser conciliável. Disse que o Sr. Presidente tem o 
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apoio dos Vereadores do PSD para participar nesta 
proposta, no sentido de analisar os 3 anos passados 
e refletir com profundidade para aquilo que aconte-
ceu com a implantação da Lei e deve-se fazer um 
esforço político, com a ajuda de técnicos da área da 
demografia e da interpretação das características 
históricas de cada freguesia.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta do Sr. Presidente relativa à constituição 
de um Grupo de Trabalho, relativo à reorganização 
administrativa do território, nos termos propostos.
MINUTA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA, 
O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE MELLO 
BREYNER E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1 DA 
BOAVISTA – ARCOZELO PARA APOIO NAS OBRAS 
DE MELHORAMENTO DE TRÊS SALAS E ESCADARIA 
DA EB/1 DA BOAVISTA – ARCOZELO.
EDOC/2016/18433
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
12.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a minuta de acordo de colaboração a celebrar entre 
o Município de Vila Nova de Gaia, o Agrupamento 
de Escolas Sophia de Mello Breyner e a Associação 
de Pais da EB1 da Boavista, freguesia de Arcozelo, 
para apoio nas obras de melhoramento de três sa-
las e escadarias da EB/1 da Boavista, freguesia de 
Arcozelo, nos termos protocolados.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO/PER-
CENTAGEM DE BILHETEIRA EM PARCERIA – MU-
SINCLUSÃO ORQUESTRA JUVENIL DE GAIA – AS-
SOCIAÇÃO MUSICAL
EDOC/2016/12525
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
14.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade atribuir 
um subsídio no valor de 189,55 € à Musinclusão Or-
questra Juvenil de Gaia – Associação Musical, nos 
termos informados.
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E A SOCIEDADE NASAMOTOR – VE-
ÍCULOS E PEÇAS S.A. PARA REPARAÇÃO DA VIATU-
RA MATRÍCULA CL-69-90, LIGEIRO DE PASSAGEI-
ROS, MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO 220 SEB
EDOC/2016/18374
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara 
para conhecimento. 11.04.2016”

Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AM-
BIENTE - 2016 
EDOC/2016/18373
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
12.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
submeter a discussão pública o Regulamento do 
Conselho Municipal de Ambiente – 2016.
PROJETO DE REGULAMENTO QUE PROCEDE À CRIA-
ÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
“GAIA+INCLUSIVA” – APROVAÇÃO DO PROJETO 
DEFINITIVO E SUBSEQUENTE CONSULTA PÚBLICA 
EDOC/2016/9733
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
12.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade submeter 
o projeto de regulamento relativo à criação do Pro-
grama Municipal de Ação Social “Gaia+Inclusiva”, 
a consulta pública, para recolha de sugestões, nos 
termos e para os efeitos do artigo 101º do Código 
do Procedimento Administrativo (CPA).
ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO 
DO REGULAMENTO QUE PROCEDE À CRIAÇÃO DO 
PROGRAMA “GAI@PRENDE+” - PUBLICITAÇÃO DO 
INÍCIO DO PROCEDIMENTO E PARTICIPAÇÃO PRO-
CEDIMENTAL
EDOC/2016/18376
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
12.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o seguinte:
1- A abertura, com efeitos imediatos, do procedi-
mento conducente à elaboração do regulamento 
que procede à criação do Programa Gai@prende+, 
o qual visa definir a finalidade, princípios orienta-
dores, as condições de oferta e funcionamento dos 
serviços socioeducativos de apoio à família promo-
vidos e desenvolvidos em parceria, pelo Município 
de Vila Nova de Gaia, ao abrigo do referido progra-
ma;
2- Que a publicitação desta iniciativa procedimental 
se efetue no sítio institucional do Município na In-
ternet, nos termos do artigo 98º do CPA, sendo que 
os interessados poderão constituir-se como tal no 
procedimento, ao abrigo do artigo 68º do CPA, no 
prazo de 10 dias, a contar da data da publicitação, 
mediante a apresentação dos seus contributos, a 
formalizar por escrito, em requerimento dirigido, 
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para o efeito, ao Presidente da Câmara Municipal, 
com as menções previstas no artigo 102º do CPA;
3- Aprovar para efeitos de abertura do procedimen-
to e recolha de sugestões pelos interessados o an-
teprojeto de regulamento anexo;
4- Delegar o poder de direção do procedimento na 
Diretora Municipal para a Inclusão Social, tendo em 
vista a elaboração e aprovação do projeto definitivo 
e subsequente consulta pública.
CONTA FINAL / REVISÃO DE PREÇOS – EMPREITA-
DA DE CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇO E REQUALI-
FICAÇÃO DO AREINHO DE OLIVEIRA DO DOURO 
– NOTIFICAÇÃO DOS CONTRAINTERESSADOS.
EDOC/2016/18062
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “Aprovo. À 
Câmara para ratificação. 13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 13.04.2016, 
que aprovou a notificação dos contrainteressados, 
referentes à empreitada de “Construção de Pas-
sadiço e Requalificação do Areinho de Oliveira do 
Douro”, nos termos informados.
PROPOSTA DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA A CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNI-
COS E ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA A ÁREA 
DA EDUCAÇÃO
EDOC/2016/18573
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade o seguin-
te:
1- Aprovação da mobilidade de 11 postos previstos 
no departamento de desporto, cultura e juventude, 
para a divisão de gestão escolar e recursos educa-
tivos;
2- Aprovação de abertura dos procedimentos con-
cursais para recrutamento nos termos anteceden-
tes;
3- Autorização para recrutamento de trabalhado-
res sem vínculo de emprego público previamente 
constituído, caso se conclua pela impossibilidade de 
ocupação dos postos por trabalhadores detentores 
de prévio vínculo de emprego público com o funda-
mento na urgência da conclusão do procedimento 
até início do ano letivo 2016/2017, sob pena de se 
poder condicionar a normal abertura do novo ano 
letivo;
4- Aprovação dos métodos de seleção propostos, 
bem como do Júri indicado.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
O senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira, 

saiu da reunião.
PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO AO TRABA-
LHADOR ALBERTO SILVÉRIO FERREIRA DE CARVA-
LHO - RELATÓRIO FINAL
EDOC/2016/16152
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
01.04.2016”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 votos a 
favor e 1 voto contra, aprovar, precedido de vota-
ção secreta, a aplicação da sanção de repreensão 
escrita ao trabalhador Alberto Silvério Ferreira de 
Carvalho, nos termos da minuta anexa ao Relatório 
Final.
O senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira, en-
trou na reunião.
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 
EVENTO “MORRO DE AMORES”, NO JARDIM DO 
MORRO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, SOLICITA-
DO POR JAQUELINE CARVALHO E TIAGO DIAS
EDOC/2016/14562
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
05.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar 
a realização do evento “Morro dos Amores” a reali-
zar no Jardim do Morro no dia 25 de abril de 2016, 
solicitado por Jaqueline Carvalho e Tiago Dias, con-
dicionando-se a emissão da licença de ocupação do 
espaço público à apresentação da mera comunica-
ção prévia efetuada à Direção-Geral das Atividades 
Económicas, procedimento a que obriga a alínea g) 
do nº 1, do artº 4º do Decreto-Lei nº 10/2015 de 
16 de janeiro e ao pagamento das taxas municipais 
aplicáveis, bem como à liquidação das taxas devi-
das nos termos do artigo 6º, nº 1, da tabela anexa 
ao regulamento de taxas e outras receitas do Muni-
cípio, nos termos informados.
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUDITÓRIO DA BIBLIO-
TECA MUNICIPAL À APRE-GAIA, ASSOCIAÇÃO NA-
CIONAL DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E RE-
FORMADOS 
EDOC/2016/17942
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
12.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a cedência gratuita do auditório da Biblioteca Mu-
nicipal à APRE-GAIA, Associação Nacional de Apo-
sentados, Pensionistas e Reformados, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
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PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO EVENTO “PROVA BTT”, SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEI-
ROS VOLUNTÁRIOS DE COIMBRÕES
EDOC/2016/15347
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
31.03.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, no evento “Prova 
BTT”, solicitado pela Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Coimbrões, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MU-
NICIPAL NO EVENTO “PROCISSÕES”, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SER-
MONDE
EDOC/2016/14811
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
03.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, no evento “Procis-
sões”, solicitado pela União de Freguesias de Grijó 
e Sermonde, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA 
MUNICIPAL NO EVENTO “XXVII GRANDE PRÉMIO 
ARCA DE NOÉ”, SOLICITADO PELO CENTRO CULTU-
RAL DESPORTIVO ARCA DE NOÉ
EDOC/2016/15779
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
05.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pelos serviços 
prestados pela Polícia Municipal, no evento “XXVII 
Grande Prémio Arca de Noé”, solicitado pelo Centro 
Cultural Desportivo Arca de Noé, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICI-
PAL DAS PEDRAS – NELSON CARDOSO, DUAS HO-
RAS SEMANAIS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
ATIVIDADE DESPORTIVA, SOLICITADO PELO CLU-
BE DO PESSOAL DAS ÁGUAS DE GAIA, E.M.
EDOC/2016/16392
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 

apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
05.04.2016”
O ponto foi retirado da ordem de trabalhos.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
PROCESSO 402/09.7BEPRT, DA UNIDADE ORGÂ-
NICA 1, DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL 
DO PORTO – MOVIDO POR NIZIA MARIA DA CON-
CEIÇÃO RODRIGUES DA COSTA CONTRA O MUNI-
CÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/16689
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
06.04.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

TRANSFERÊNCIA PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA 
NO ÂMBITO DOS ACORDOS DE EXECUÇÃO – 2º 
TRIMESTRE DE 2016
EDOC/2016/17305
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
08.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a transferência para as Juntas de Freguesia no âm-
bito dos Acordos de Execução, referente ao 2º tri-
mestre de 2016, nos termos informados.
CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTER-
NACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SEGUROS – LISTA DE ERROS E 
OMISSÕES - APROVAÇÃO DA ATA DO JÚRI 
EDOC/2016/4144
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À DMAF, 
aprovo nos termos propostos. À Câmara, para rati-
ficação. 12.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 12.04.2016, 
que aprovou a ata do júri e a prorrogação do prazo 
para apresentação de propostas, referente ao “Con-
curso Público com Publicidade Internacional para a 
Contratação da Prestação de Serviços de Seguros”, 
nos termos informados.
PROPOSTA DE ACEITAÇÃO DO CONTRATO DE DO-
AÇÃO DE ESPÓLIO DOCUMENTAL COM VALOR PA-
TRIMONIAL ARQUIVÍSTICO A CELEBRAR ENTRE 
JOAQUIM JAIME BARROS FERREIRA ALVES E O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2016/13601
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Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
06.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
proposta de doação do espólio documental relativo 
ao Sanatório Marítimo do Norte, à Clínica Heliantia 
e ao Arquiteto Francisco Oliveira Ferreira, com o 
objetivo deste integrar o Arquivo Municipal Sophia 
de Mello Breyner, como forma de preservação da 
memória da obra e ação do Dr. Joaquim Gomes Fer-
reira Alves, fundador e diretor clínico das institui-
ções supracitadas, bem como permitir que o públi-
co em geral dele usufrua, nos termos informados.
O senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto saiu da 
reunião.
MINUTA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E O CENTRO SOCIAL DE SÃO PEDRO DE VILAR DO 
PARAÍSO, PARA APOIO A OBRAS DE REQUALIFICA-
ÇÃO DA SEDE
EDOC/2016/6003
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
08.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e o Centro de São Pedro de Vi-
lar do Paraíso, para apoio a obras de requalificação 
da sede, nos termos acordados.
O senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto entrou 
na reunião.
MINUTA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUE-
SIA DE S. PEDRO DE VILAR DO PARAÍSO - APOIO 
PARA PAGAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DA CAPELA DE S. CAETANO
EDOC/2016/16902
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
08.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia de São Pedro de Vilar do Paraíso, para 
apoio no pagamento das obras de construção da 
Capela de S. Caetano, nos termos acordados.
MINUTA DO ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E ATLAS VIOLETA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
E APOIO SOCIAL AOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTU-
GUESA - APOIO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO 

FASHION DAY 2016 
EDOC/2016/16342
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “Autorizo. À 
Câmara, após prévio cabimento. 08.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e Atlas Violeta - Associação 
Cultural e Apoio Social aos Países de Língua Portu-
guesa, para apoio à realização da 5ª Edição Fashion 
Day 2016, nos termos acordados.
PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO PROVISÓRIA DO 
LOTE Nº 26 DA URBANIZAÇÃO DE RIBES, FREGUE-
SIA DE CANELAS, PELO VALOR DE 12.700€ (DOZE 
MIL E SETECENTOS EUROS) SOLICITADO POR JA-
VIER PESTANA OLIVEIRA, NAS CONDIÇÕES DA 
HASTA PÚBLICA.
EDOC/2016/14279
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
12.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a adjudicação provisória do lote nº 26 da Urbani-
zação de Ribes, freguesia de Canelas, pelo valor de 
12.700,00 € (doze mil e setecentos euros), solici-
tado por Javier Pestana Oliveira, nas condições da 
Hasta Pública aberta para este Lote, para subse-
quente solicitação ao requerente da liquidação de 
50% do valor proposto, nos termos informados.
PERMUTA DO LOTE 18 DO ALVARÁ DE LOTEA-
MENTO COM PARCELA DE TERRENO DESTINADA 
À CONSTRUÇÃO DO PROLONGAMENTO DA RUA C 
ATÉ À RUA DOS GUIÕES, FREGUESIA DA MADALE-
NA - REQUERIMENTO REGISTADO SOB O NÚME-
RO 43783/2015 EM QUE O REQUERENTE É ANÍBAL 
OLIVEIRA DE ARAÚJO VALENTE.
EDOC/2015/61845
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
12.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
que o valor a considerar na escritura para ambos 
os imóveis seja de 61,780,00 €, nos termos infor-
mados. 
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A GUIMARÃES NO 
DIA 30 DE MARÇO DE 2016, SOLICITADO PELO 
CENTRO DE DIA E JARDIM DE INFÂNCIA SALVA-
DOR CAETANO E ANA CAETANO
EDOC/2016/15314
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
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que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais para deslocação a Guima-
rães, no dia 30 de março de 2016, solicitado pelo 
Centro de Dia e Jardim de Infância Salvador Caeta-
no e Ana Caetano, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A MAIA NO DIA 
06 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO PELO CENTRO 
PAROQUIAL SÃO JOÃO BAPTISTA DE CANELAS
EDOC/2016/16692
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais para deslocação a Maia, no 
dia 06 de abril de 2016, solicitado pelo Centro Pa-
roquial São João Baptista de Canelas, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A LOUSADA NOS 
DIAS 02 DE ABRIL DE  2016, SOLICITADO PELO 
CENTRO OCUPAÇÃO JUVENIL DA ASSOCIAÇÃO 
PROPRIETÁRIOS URBANIZAÇÃO VILA D’ESTE
EDOC/2016/16316
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais para deslocação a Lousada, 
no dia 02 de abril de 2016, solicitado pelo Centro 
Ocupação Juvenil da Associação Proprietários Urba-
nização Vila d’Este, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A SETÚBAL 
NOS DIAS 01 A 03 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO 
PELA TUNA ACADÉMICA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2016/16268
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas de utilização 

de viaturas municipais para deslocação a Setúbal, 
nos dias 01 a 03 de abril de 2016, solicitado pela 
Tuna Académica de Oliveira do Douro, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO PARQUE BIO-
LÓGICO NO DIA 07 DE ABRIL DE  2016, SOLICITA-
DO PELA ESCOLA EB1 / JI DE SÃO LOURENÇO
EDOC/2016/16972
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais para deslocação ao Parque 
Biológico, no dia 07 de abril de 2016, solicitado pela 
Escola EB1/JI de São Lourenço, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A VALADARES NO 
DIA 01 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO PELA AS-
SOCIAÇÃO DE CONVÍVIO DOS IDOSOS, REFORMA-
DOS E PENSIONISTAS DA ALAMEDA DO CEDRO
EDOC/2016/16242
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais para deslocação a Va-
ladares, no dia 01 de abril de 2016, solicitado pela 
Associação de Convívio dos Idosos, reformados e 
Pensionistas da Alameda do Cedro, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO MUSEU 
TEIXEIRA LOPES A NO DIA 05 DE ABRIL DE  2016, 
SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. 
PEDRO I
EDOC/2016/16612
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais para deslocação ao Museu 
Teixeira Lopes, no dia 05 de abril de 2016, solici-
tado pelo Agrupamento de Escolas D. Pedro I, nos 
termos informados.
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PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO AO AEROPORTO 
FRANCISCO SÁ CARNEIRO - HOTEL NOS DIAS 10 E 
16 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO PELO AGRUPA-
MENTO DE ESCOLAS DOS CARVALHOS
EDOC/2016/17888
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais para deslocação ao Aeropor-
to Francisco Sá Carneiro, nos dias 10 e 16 de abril 
de 2016, solicitado pelo Agrupamento de Escolas 
de Carvalhos, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A MURTOSA NO 
DIA 10 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO PELO VILA 
FUTEBOL CLUBE
EDOC/2016/17873
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais para deslocação a Murtosa, 
no dia 10 de abril de 2016, solicitado pelo Vila Fu-
tebol Clube, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – SINALIZA-
ÇÃO LARGO SALVADOR BRANDÃO, FREGUESIA DE 
GULPILHARES
EDOC/2016/10737
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
03.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – RUA D. RO-
DRIGUES SANCHES, FREGUESIA DE GRIJÓ
EDOC/2015/22153
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
03.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 

a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – RUA DO 
CARVALHEIRO, FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2016/10649
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
03.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – RUA DAS 
GRADES VERDES, NO CRUZAMENTO COM A RUA 
DAS PEDRINHAS BRANCAS, FREGUESIA DE ARCO-
ZELO
EDOC/2016/5505
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
06.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL DA GRAN-
JA) SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
AMPUTADOS
EDOC/2016/2500
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
08.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas municipais pela 
utilização de equipamentos municipais (piscina mu-
nicipal da granja), solicitado pela Associação Nacio-
nal de Amputados, nos termos informados.
PROPOSTA DE ANULAÇÃO DAS MULTAS, POR APLI-
CAÇÃO INDEVIDA PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL AU-
RORA CUNHA) SOLICITADO POR MARIA ADRIANA 
DIAS GOMES
EDOC/2016/11616
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
12.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a anulação das multas, por aplicação indevida, pela 
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utilização de equipamentos municipais (piscina mu-
nicipal Aurora Cunha), solicitado por Maria Adriana 
Dias Gomes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SO-
LICITADO POR MARIA HENRIQUETA DOS SANTOS 
AVEIRO FREITAS
EDOC/2015/5033
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
01.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento da taxa municipal de visto-
ria administrativa, solicitado por Maria Henriqueta 
dos Santos Aveiro Freitas, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLI-
CITADO POR MARIA NAZARÉ FERREIRA DE CAM-
POS
EDOC/2015/46030
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
01.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento da taxa municipal de visto-
ria administrativa, solicitado por Maria Nazaré Fer-
reira de Campos, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLI-
CITADO POR JOAQUIM CARLOS CASTRO CRESPO
EDOC/2016/8346
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
01.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa municipal de vis-
toria administrativa, solicitado por Joaquim Carlos 
Castro Crespo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLI-
CITADO POR NOÉMIA DIAS DE OLIVEIRA
EDOC/2016/12194
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
06.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa municipal de vis-
toria administrativa, solicitado por Noémia Dias de 
Oliveira, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA TAXA 

MUNICIPAL DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLI-
CITADO POR HENRIQUE DE JESUS LOPES FERREI-
RA
EDOC/2016/8893
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
01.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento da taxa municipal de visto-
ria administrativa, solicitado por Henrique de Jesus 
Lopes Ferreira, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO POR JOSÉ 
CARDOSO LUCAS – PROCESSO 567/FU/2002, 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXE-
ZELO
EDOC/2016/17954
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
08.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var o teor da Informação nº 5672002¬_21F de 
16.10.2012.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 53,89 (CINQUENTA E TRÊS 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO EVENTO “PROVA DE CICLISMO 
XXVII GRANDE PRÉMIO ARCA DE NOÉ”, NO DIA 
14 DE MAIO DE 2016, SOLICITADO PELO CENTRO 
CULTURAL DESPORTIVO ARCA DE NOÉ
EDOC/2016/15768
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de € 
53,89 (cinquenta e três euros e oitenta e nove cên-
timos), relativa à realização do evento “Prova de 
Ciclismo XXVII Grande Prémio Arca de Noé”, no dia 
14 de maio de 2016, solicitado pelo Centro Cultural 
Desportivo Arca de Noé, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO NO VALOR DE € 274,39 (DUZENTOS 
E SETENTA E QUATRO EUROS E TRINTA E NOVE 
CÊNTIMOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E FEIRA DO FU-
MEIRO”, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL, SOLICI-
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TADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO FÉLIX 
DA MARINHA
EDOC/2016/12417
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de € 
274,39 (duzentos e setenta e quatro euros e trinta 
e nove cêntimos), relativa à realização do evento 
“Comemorações do 25 de abril e Feira do Fumeiro”, 
nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2016, solicitado 
pela Junta de Freguesia de São Félix da Marinha, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 189,90 (CENTO E OITENTA 
E NOVE EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA FESTA EM “HONRA DO SENHOR 
DA PEDRA”, NOS DIAS 19 A 24 DE MAIO, SOLICI-
TADO PELA BENEMÉRITA CONFRARIA DO SR. DA 
PEDRA
EDOC/2016/14916
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de 
€ 189,90 (cento e oitenta e nove euros e noventa 
cêntimos), relativa à realização do evento “Festa 
em Honra do Senhor da Pedra”, nos dias 19 a 24 de 
maio de 2016, solicitado pela Benemérita Confraria 
do Senhor da Pedra, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 147,90 (CENTO E QUAREN-
TA E SETE EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DA FESTA EM “HONRA DE N. 
SENHORA DA HORA”, NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO, 
SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 
DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE PEDROSO
EDOC/2016/9062
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de € 
147,90 (cento e quarenta e sete euros e noventa 
cêntimos), relativa à realização do evento “Festa 

em Honra de Nossa Senhora da Hora”, nos dias 07 
a 09 de maio de 2016, solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial da Freguesia de S. Pedro de Pedro-
so, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 67,78 (SESSENTA E SETE 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “FESTA DA PRIMAVERA”, NOS 
DIAS 02 A 03 DE ABRIL, SOLICITADO PELA UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E 
CRESTUMA
EDOC/2016/12733
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de € 
67,78 (sessenta e sete euros e setenta e oito cênti-
mos), relativa à realização do evento “Festa da Pri-
mavera”, nos dias 2 e 3 de abril de 2016, solicitado 
pela União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever 
e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 190,90 (CENTO E NOVENTA 
EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) RELATIVA À REA-
LIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DE SANTO ISIDO-
RO”, NOS DIAS 21 E 26 DE ABRIL, SOLICITADO 
PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUE-
SIA DE SÃO PEDRO DE PEDROSO 
EDOC/2016/16703
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de 
€ 190,90 (cento e noventa euros e noventa cên-
timos), relativa à realização do evento “Festa em 
Honra de Santo Isidoro”, nos dias 21 e 26 de abril 
de 2016, solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia de São Pedro de Pedroso, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 25,89 (VINTE E CINCO EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “MARCHA / CAMINHADA”, NO DIA 
24 DE ABRIL, SOLICITADO PELO MERCADO DOS 
SANTOS - AFURADA
EDOC/2016/12428
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
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que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 25,89 (vinte e cinco euros e oitenta e nove 
cêntimos), relativa à realização do evento “Marcha/
Caminhada”, no dia 24 de abril de 2016, solicitado 
pelo Mercado dos Santos - Afurada, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 46,89 (QUARENTA E SEIS 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO “ANIVERSÁRIO DA RÁDIO AFU-
RADA”, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA 
E S. PEDRO DA AFURADA
EDOC/2016/17214
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de € 
46,89 (quarenta e seis euros e oitenta e nove cên-
timos), relativa à realização do evento “Aniversário 
da Rádio Afurada”, no dia 10 de abril de 2016, so-
licitado pela União de Freguesias de Santa Marinha 
e São Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 25,89 (VINTE E CINCO EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO “SERENATA ACADÊMICA”, NO DIA 
15 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/15207
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de € 
25,89 (vinte e cinco euros e oitenta e nove cên-
timos), relativa à realização do evento “Serenata 
Académica”, no dia 15 de abril de 2016, solicitado 
pela Junta de Freguesia de Avintes, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 305,89 (TREZENTOS E CIN-

CO EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “XX EXPOCOLGAIA”, 
NOS DIAS 13 A 15 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO 
PELO SEMINÁRIO MENOR DO SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS – COLÉGIO DE GAIA
EDOC/2016/17969
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
13.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído no valor de € 
305,89 (trezentos e cinco euros e oitenta e nove 
cêntimos), relativa à realização do evento “XX EX-
POCOLGAIA”, nos dias 13 a 15 de abril de 2016, so-
licitado pelo Seminário Menor do Sagrado Coração 
de Jesus – Colégio de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO, DE DEMOLIÇÃO E 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DA SILVA SEABRA 
DE ALMEIDA – PROCESSO 3400/14 - PL – FREGUE-
SIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/58645
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
01.04.2016”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas de 
licença de construção, de demolição e municipal de 
urbanização (TMU), solicitado por Maria da Concei-
ção Tavares da Silva Seabra de Almeida, nos ter-
mos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – 
MARÇO 2016
EDOC/2016/17116
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
08.04.2016”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECI-
MENTO INDUSTRIAL, DESTINADO A FABRICO DE 
GRADES METÁLICAS EM ALUMÍNIO E AÇO GALVA-
NIZADO, SOLICITADO POR MARIA MATUTINA GO-
MES TEIXEIRA – PROC.º 5169/15 – RI
EDOC/2016/16399
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, 
apenas no original.
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Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 03.04.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
destinado a fabrico de grades metálicas em alumí-
nio e aço galvanizado, solicitado por Maria Matuti-
na Gomes Teixeira, Processo nº 5169/15 – RI, nos 
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECI-
MENTO INDUSTRIAL, SOLICITADO POR EMANUEL 
AUGUSTO PINTO DA SILVA – PROC.º 19/16 – RI
EDOC/2016/16406
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 03.04.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
declaração de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento industrial, 
solicitado por Emanuel Augusto Pinto da Silva, Pro-
cesso nº 19/16 – RI, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO PELA 
SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL DA QUINTA 
DA AVELEDA, S.A. – PROCESSO 1923/15 - PL – 
FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2016/17346
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 08.04.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total do pagamento da Taxa Municipal 
de Urbanização, solicitado pela Sociedade Agrícola 
e Comercial da Quinta da Aveleda, SA – Processo 
nº 1923/15 – PL, freguesia de Avintes, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
MÁRCIO EMANUEL CARNEIRO ALMEIDA – PRO-
CESSO 4611/15 - PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2016/17344
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 08.04.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total do pagamento da Taxa Municipal de 
Urbanização, solicitado por Márcio Emanuel Carnei-
ro Almeida – Processo nº 4611/15 – PL, União de 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS POR OPERAÇÕES URBANÍSTICAS OBJE-
TO DE LEGALIZAÇÃO, SOLICITADO POR JOSÉ MA-
RIA DA SILVA MARTINS FERREIRA – PROCESSO 
1817/14 - PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SERZE-
DO E PEROSINHO
EDOC/2016/18371
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.04.2016
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa em 75% do pagamento das taxas devidas 
por operações urbanísticas objeto de legalização, 
calculadas no montante global de 2.476,79 € (dois 
mil quatrocentos e setenta e seis euros e setenta e 
nove cêntimos), solicitado por José Maria da Silva 
Martins Ferreira – Processo nº 1817/14 – PL, União 
de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos 
informados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CENTRO FUNERÁRIO E CREMATÓRIO
EDOC/2016/18959
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Concordo. À Câmara. 
14.04.2016”
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse ser fundamen-
tal que Gaia tenha um crematório para resolver 
muitas das insuficiências que existem nos cemité-
rios paroquiais nas freguesias. Disse que os Vere-
adores do PSD estão de acordo, contudo, a única 
dúvida que lhes surge é que está restringida a lo-
calização deste centro funerário/crematório, à fre-
guesia de Canelas. Que gostaria de saber se a úni-
ca localização possível é na freguesia de Canelas e 
se apontam para uma localização que tenha como 
destino a Serra de Negrelos.
O Sr. Presidente disse que a Serra de Negrelos é 
referenciada como espaço cénico do equipamento 
e não uma localização. Que o processo foi condicio-
nado a Canelas, porque não há assim tantos locais 
no concelho com esta propensão e, por outro lado, 
se fosse optar em locais em abstrato, que passas-
sem por exemplo na aquisição de terrenos, iria-se 
aumentar a especulação e isso seria um investi-
mento com uma rentabilidade muito circunscrita. 
Como é um equipamento decisivo para o concelho, 
mas que pode ser feito desta forma gradual, optou-
-se por terrenos que são da Câmara Municipal para 
não onerar o procedimento. Por outro lado, é con-
vicção da Câmara Municipal que se tinha de avan-
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çar desde já com este processo, porque ocorreu um 
crescendo de procura deste tipo de equipamentos e 
o Município de Vila Nova de Gaia está a ser servido 
pelo crematório do Porto e pelo tanatório de Ma-
tosinhos, pelo que, há uma objetiva oportunidade 
para construir o seu próprio equipamento e criar 
um processo que permita a reboque da concessão 
do crematório, resolver o problema do cemitério de 
Canelas. Que a Câmara Municipal estará disponível 
para outras soluções desde que não impliquem uma 
aquisição de terrenos que transformem este negó-
cio num hiper grande negócio. Disse não ser inten-
ção da Câmara Municipal que a gestão do espaço 
do cemitério seja feito pelo concessionário, porque 
ele gerirá apenas a zona do tanatório/crematório e 
a zona das sepulturas e as casas mortuárias serão 
geridas pela Câmara Municipal por delegação de 
competências na junta de freguesia local. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a abertura do processo de auscultação, durante 60 
(sessenta) dias e elaboração de projeto necessá-
rio à abertura de um concurso para concessão da 
conceção e construção da exploração de um Centro 
Funerário, nos termos informados.
O Senhor Presidente deu início à INTERVENÇÃO 
DOS SENHORES MUNÍCIPES.
AURORA MARIA DOS SANTOS FERREIRA – Referiu-
-se à Rua do Outeiral que está muito degradada. 
Disse que fez um requerimento direcionado ao Sr. 
Presidente e à Gaiurb, porque a sua habitação está 
a ser prejudicada devido ao mau estado da via.
O Sr. Presidente disse que o Sr. Presidente da Jun-
ta de Freguesia tem-lhe falado frequentemente na 
questão da Rua do Outeiral. Que a Câmara Muni-
cipal está num processo de licenciamento do Cen-
tro Hípico e, nesse âmbito, aquela rua vai ter de 
ser gerida. Que aquilo que a Câmara Municipal não 
pretende é condicionar o licenciamento à rua, mas 
a Câmara Municipal também não pode resolver o 
problema da mesma, facilitando a vida do centro 
hípico que tem no local obrigações específicas. Que 
julga que brevemente surgirá uma solução, con-
tudo, a Câmara tem dado uma atenção forte aos 
arruamentos do concelho, mas o estado da gene-
ralidade deles é mau. Que este arruamento em 
particular, devido ao equipamento emblemático lá 
existente, merece uma melhor atenção, de forma a 
minimizar-se os problemas.
MANUEL DE OLIVEIRA DA COSTA – Referiu-se à co-
brança do IMI e à avaliação efetuada pelas Finan-
ças. Referiu-se ainda aos plátanos na Rua de S. Ca-
etano, solicitando que os mesmos fossem podados.
O Sr. Presidente relativamente ao IMI, disse que 
a Câmara Municipal define a taxa de tributação e 
nos últimos dois anos, consecutivamente a Câmara 
Municipal baixou a mesma, a qual era de 0.5 para 
os 0.475 e em 2015 para 0.46, ou seja, uma dimi-
nuição que correspondeu a uma redução de receita 

da Câmara de 2 milhões de euros. Que aquilo que 
a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal deci-
dem é a taxa e pela primeira vez, nos últimos 10 
anos, decidiu-se por uma redução do IMI em dois 
anos consecutivos. Que a Câmara baixou a taxa, 
mas algumas pessoas passaram a pagar um valor 
superior e isso deveu-se ao facto do Governo ter 
iniciado um processo de reavaliação de todos os 
imóveis, a qual é efetuada informaticamente e não 
presencialmente. Que nesta situação, a Câmara não 
tem qualquer poder, porque nem sequer tem aces-
so à base de dados das propriedades e prédios das 
pessoas, pelo que, a avaliação ou a reavaliação foi 
feita pelos Serviços das Finanças e não pela Câma-
ra Municipal. Que o Governo criou uma cláusula de 
salvaguarda, que impedia aumentos superiores a 
75 euros quando as avaliações ultrapassassem esse 
montante e o que aconteceu é que essa cláusula de 
salvaguarda vigorou apenas durante um ano. Que 
muitas pessoas que estavam a pagar contidamente 
até ao limite dos 75 euros, foram notificadas para 
pagarem um valor muito superior. Disse ser inde-
cente o Governo fazer avaliações informaticamente 
em vez de contratar técnicos para as fazer. Que o 
Sr. Munícipe deve solicitar aos Serviços de Finanças 
uma reavaliação do seu património, no sentido de 
resolver a situação. 
No que diz respeito à questão dos plátanos, disse 
que a Câmara Municipal está a analisar a situação 
e que, segundo informação do Diretor do Ambiente 
da Autarquia, os plátanos não podem ser podados, 
mas serão substituídos progressivamente por árvo-
res “amigáveis”.
MARIA DE SOUSA – Referiu-se a uma ação de des-
pejo a que foi sujeita e ao facto de ter-se candida-
tado a uma habitação social da Câmara.
O Sr. Presidente disse que o último contacto que 
a Srª Munícipe fez em abril de 2016, gerou uma 
reanálise do processo e o envio para os serviços de 
ação social da Câmara, para ser feito todo o tipo de 
acompanhamento técnico que seja possível. Disse 
que numa lógica estritamente objetiva, em mar-
ço de 2016, a Câmara recebeu 32 notificações de 
agentes de execução com despejos, ou seja a Câ-
mara foi notificada de que 32 famílias iriam ser des-
pejadas, por várias razões. Que quando o agente 
de execução inicia o processo de despejo, a primei-
ra coisa que faz é enviar uma carta tipo à Câmara 
a relatar a situação. Por outro lado, a Câmara tem 
neste momento mais de 1000 pedidos de habitação 
pendentes, porque as casas atribuem-se e depois 
só após falecimento dos inquilinos é que ficam li-
vres, pelo que, há muita dificuldade em libertar ha-
bitações. Que a velocidade de ocupação das casas é 
muito superior às casas disponíveis e existem algu-
mas livres, porque é obrigatório por Lei manter um 
número restrito de casas devolutas para possíveis 
ocorrências de calamidades ou proteção civil. Que 
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quando a Câmara tem casas para dar, tem de fazer, 
de acordo com a Lei, uma avaliação da situação so-
cio económica das famílias. Que quando a Srª Mu-
nícipe teve como resposta que está em condições 
de ter direito a casa, é verdade, porque após ava-
liação, teve uma pontuação que não é desprezível, 
só que uma coisa é ter os critérios para ter direito a 
uma habitação social, mas depois existe a lista dos 
classificados, os quais vão entrando à medida que 
há casas livres e, por outro lado, a competência 
para resolver casos como o da Srª Munícipe, não é 
uma competência da Câmara, mas sim da Seguran-
ça Social. Que a Câmara tem toda a artilharia posta 
em cima da Segurança Social, para que a mesma 
ajude a Sr.ª Munícipe. Disse que a Câmara não tem 
como resolver o problema da Sr.ª Munícipe até ao 
dia 10/05/2016, mas vai tentar arranjar uma for-
ma, contudo, esta situação é da responsabilidade 
da Segurança Social.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 19 
horas e 30 minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te ata aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no nº 1 do art.º 34.º do CPA e no nº. 1 
do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 
de Setembro, bem como do n.º 1 do art.º 11.º do 
Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de 
2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

C.1. DESPACHOS

DESPACHO N.º 43/2016 - RETIFICAÇÃO-
Considerando a necessidade de melhorar a articu-
lação entre o município de Vila Nova de Gaia e a 
Comunicação Social em geral, determino que todos 
os contactos com a Imprensa devem ser encami-
nhados através da Assessoria de Imprensa, Dr.ª 
Natacha Reis. 
Contactos: 
- Telemóvel: 912976939; 
- Telefone / Ext.: 1916; 
- Email: natachareis@multicom.co.pt. 
Paços do Concelho, 1 de Abril de 2016. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues) 

DESPACHO N.º 44/DMAF/2016
Considerando que: 
A nova estrutura flexível da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, aprovada em reunião da Assem-
bleia Municipal de 23 de setembro de 2014, com-
preende uma unidade orgânica - Divisão de Gestão 
de Contratos (DGT) -, integrada na Direção Muni-
cipal de Administração e Finanças a quem compe-
te, nomeadamente, monitorizar, avaliar e gerir, em 
articulação com os demais serviços municipais, a 
execução de Protocolos, Contratos-Programa e de-
mais instrumentos contratuais estabelecidos entre 
a Autarquia e outras entidades públicas ou priva-
das; 
O Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, define um 
novo quadro jurídico de contratualização e descen-
tralização de competências na Administração Pú-
blica, bem como quanto ao apoio a entidades e or-
ganismos legalmente existentes, nomeadamente, 
com vista à execução de obras, realização de even-
tos de interesse para o município, informação e de-
fesa dos direitos dos cidadãos e, ainda, atividades 
de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 
recreativa ou outra de interesse para o município;
Nos termos do artigo 120°, n.º 2, conjugado com os 
n.ºs 1 e 2°, do artigo 122° do Anexo À referida Lei 
n.º 75/2013, são obrigatórios os estudos prévios 
necessários à demonstração dos requisitos previs-
tos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115°; 
O sistema regulamentar municipal em vigor, no-
meadamente, o Regulamento Municipal de Taxas 
e Outras Receitas Municipais, o Regulamento Mu-
nicipal de Taxas e Compensações Urbanísticas e o 
Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios 
Públicos, contêm normas referentes à concessão de 
benefícios e/ou dispensa de pagamento de taxas; 
Os apoios ou comparticipações financeiras concedi-
das pelo Estado, pelas Regiões Autónomas e pelas 
Autarquias Locais, na área do desporto, são titu-
lados por contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, conforme dispõe o n° 3 do artigo 46° da 

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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Lei n° 5/2007, de 16 de janeiro, os quais são elabo-
rados em observância do previsto no Regulamento 
Municipal de Apoio ao Desporto; 
A Assembleia Municipal, nas Normas de Execução 
Orçamental, aprovou as regras e procedimentos 
complementares necessários À execução do orça-
mento. 
O cumprimento do regime jurídico e regulamentar 
em vigor impõe que se adote o seguinte procedi-
mento relativo aos seguintes instrumentos jurídi-
cos: celebração de contratos interadministrativo 
de delegação de competências com as Juntas de 
Freguesia; Protocolos/Acordos de Colaboração com 
entidades terceiras e Contratos-Programa despor-
tivos: 
1. A UO/Serviço proponente elabora a proposta/mi-
nuta onde constam, obrigatoriamente, as seguintes 
informações: 
a) Justificação da proposta; 
b) Lei habilitante/Legislação aplicável; 
c) Identificação dos outorgantes; 
d) Objeto 
e) Montante e/ou forma de apoio: 
i. Sempre que envolva comparticipação financeira 
indicar forma de pagamento; 
ii. Sempre que exista comparticipação não financei-
ra e/ou dispensa de pagamentos de taxas ou ou-
tras receitas, é obrigatória a junção da informação 
económico-financeira dos custos associados;
iii. Sempre que existe comparticipação (financeira 
e/ou não financeira), juntar Informação dos mon-
tantes concedidos nos últimos 12 meses à entida-
de. 
f) Identificação do gestor do processo de monitori-
zação da implementação do protocolo.
2. A proposta/minuta é documentada com os se-
guintes elementos:
2.1. Comuns a todos os instrumentos:
a) Documentos relativos à constituição da entidade 
(Cartão de Pessoa Coletiva/estatutos - se ainda não 
constarem na Contabilidade) 
b) Plano de atividades e orçamento dos Outorgan-
tes 
c) Ofício da Entidade a requerer o apoio; 
d) Indicação de mail e contacto telefónico da enti-
dade. 
2.2. Documentos específicos: 
2.2.1. Contratos-Interadministrativos
- Documento referente aos estudos prévios 
2.2.2. Apoio para obras/ Apoio para Eventos 
- Descrição simples das obras/Evento a apoiar 
- Orçamento (só para obras) 
2.2.3. Contratos-Programa Desportivos
- Programa de Desenvolvimento 
3. A proposta, após o despacho autorizador do Se-
nhor Presidente da Câmara Municipal, é remetida à 
DMAF para validação e análise pela DGC e posterior 
cabimento pela DCT.

Alertam-se os serviços municipais para o facto de 
a DGC não poder analisar e validar qualquer pro-
posta que não seja devidamente instruída com os 
elementos descritos nos pontos 1 e 2. 
Vila Nova de Gaia, 4 de abril de 2016 
A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
(Manuela Garrido).

DESPACHO N.º 45/DCT/2016
Tendo em vista acautelar o normal funcionamento 
dos serviços no período das minhas férias (de 11 
de abril a 22 de abril), determino que todo o ex-
pediente seja remetido à DCT via edoclink, sendo 
rececionado e analisado pelo técnico superior, Dr. 
Marcelo Miranda de Oliveira e por ele encaminhado. 
Vila Nova de Gaia, 07 de abril de 2016 
A Chefe de Divisão Municipal de Contabilidade (Ana 
João Ribeiro)

DESPACHO N.º 46/DME/2016
Tendo em vista acautelar o normal funcionamento 
dos serviços durante a minha ausência, no período 
de 11 a 15 de abril, nos termos do disposto no arti-
go 43° do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de ja-
neiro, delego no Eng.º Edgar Correia todas as mi-
nhas competências.
Paços do Concelho, 08 de abril de 2016 
O Chefe de Divisão (Eng.ª Rosa Dias)

DESPACHO N.º 47/PCM/2016
Considerando,
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, do Presiden-
te da Câmara; 
Que cabe ao Presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, bem 
assim, incumbi-los de tarefas específicas; 
A delegação de competências que me foi conferida 
pela Câmara Municipal de Gaia na reunião de 25 de 
Outubro de 2013 e a subsequente distribuição dos 
pelouros nos Senhores Vereadores; 
Que pelo meu despacho n° 14/PCM/2014, de 10 
de Março, deleguei e subdeleguei, competências no 
senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Mon-
teiro. 
A necessidade de um pequeno ajustamento à de-
legação de competências efetuada através deste 
meu Despacho n° 14/PCM/2014. 
Assim: 
Ao abrigo do disposto no n° 3 do artigo 44° do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de Janeiro e no 
uso da competência que me é conferida pelo n° 1, 
in fine, do artigo 34°, e pelos n.ºs 1 e 2 do artigo 
36°, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Lo-
cais (RJAL), aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 
de Setembro, 
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I - Por aditamento ao meu Despacho n° 14/
PCM/2014, de 10 de março, delego e subdelego, 
com poderes de subdelegação, no Senhor Dr. Ma-
nuel António Correia Monteiro as seguintes compe-
tências: 
- No âmbito do licenciamento e fiscalização das ati-
vidades diversas, as previstas no artigo 4° do DL 
n° 264/2002 de 25 de Novembro e nos artigos 4°; 
10°; 11°, n.º 1; 18°; 27°; 29°, n° 1; 33°; 45°, n° 
1; 50°, n° 1; e 52° n° 1; do DL 310/2002, na re-
dação dada pelo DL n° 204/2012, de 29 de agosto;
- No âmbito do licenciamento da utilização da via 
pública para realização de atividades de carácter 
desportivo, festivo ou outro, as previstas no artigo 
8° do DR n° 2-A/2005, de 24 de março. 
II - Ratifico os atos anteriormente praticados pelo 
Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia Mon-
teiro, nas matérias agora delegadas e subdelega-
das. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 17 de Mar-
ço de 2016 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

D.1. REGULAMENTO INTERNO PARA ATRI-
BUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE COMUNICAÇÃO MÓVEL
Considerando que:
A utilização dos equipamentos de comunicação mó-
vel pelos diversos serviços municipais revela-se um 
meio imprescindível e facilitador da organização e 
execução das atribuições e competências autárqui-
cas; 
A Inspeção Geral de Finanças, no âmbito do relató-
rio de auditoria n.º 46/2013, denominada “controlo 
com as despesas de pessoal”, recomenda no seu 
ponto 3.2.18, item 2.3, alínea q) “ a emissão de re-
gulamentação específica acerca do uso e atribuição 
de telemóveis do Município, tendo em vista, desig-
nadamente, contribuir para um controlo e raciona-
lização das despesas inerentes à sua utilização”; e
Face às atuais restrições legais e orçamentais resul-
tantes da difícil conjuntura nacional urge estabele-
cer regras internas relativas à atribuição e utilização 
dos equipamentos de comunicação móvel afetos a 
uso oficial na Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, criando mecanismos/regras que conduzam à 
redução de custos com comunicações móveis, de-
signadamente através da fixação dos montantes 
máximos mensais por utilizador, definindo-se com 
precisão e transparência as responsabilidades de 
cada utilizador com vista à otimização dos recursos 
disponíveis.
Ao abrigo da alínea k), n.º 1 do artigo 33º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia aprova o seguinte Regulamen-
to para atribuição e utilização em serviço de equi-
pamentos de comunicação móvel.  

Artigo 1º
Objeto e âmbito de aplicação

1 - O presente Regulamento tem por objeto a defi-
nição das regras de atribuição e utilização de equi-
pamentos de comunicação móvel, para uso em ser-
viço, na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 
2 – O presente Regulamento aplica-se aos trabalha-
dores, dirigentes, membros do gabinete de apoio à 
Presidência e à Vereação e autarcas, aos quais seja 
atribuída a utilização dos equipamentos referidos 
no número 1.

Artigo 2º
Tipos de equipamentos

Estão abrangidos pelo presente Regulamento os 
seguintes tipos de equipamentos de comunicação 
móvel:
a) Equipamentos de voz;
b) Equipamentos de voz e dados;

D. REGULAMENTOS
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Artigo 3º
Atribuição de equipamento de comunicação 

móvel
1 - Têm direito à atribuição de equipamento de co-
municação móvel para utilização no exercício das 
suas funções:
a)Presidente da Câmara;
b) Vereadores com pelouro atribuído; 
c) Membros do Gabinete de Apoio à Presidência; 
d) Membros do Gabinete de Apoio à Vereação;
e) Dirigentes; e
f) Trabalhadores com funções de chefia ou coorde-
nação.
2 - Por meio de despacho, o Presidente da Câma-
ra, pode atribuir a utilização de equipamento de 
utilização móvel, para uso em serviço, a outros 
trabalhadores que, pela natureza das funções de-
sempenhadas, necessitem de dispor de um meio 
permanente de contacto.
3 - A atribuição de equipamento de comunicação 
móvel é efetuada mediante um auto de entrega de 
equipamento de comunicação móvel e termo de 
responsabilidade, nos termos do Anexo I, que faz 
parte integrante do presente Regulamento.
4 – A atribuição de equipamentos é feita a títu-
lo provisório, não conferindo quaisquer direitos 
ao utilizador e cessa com o termo do exercício do 
vínculo, função, atividade ou cargo que lhe esteve 
subjacente ou, a todo o tempo, a solicitação da Di-
reção Municipal de Administração e Finanças ou por 
despacho do presidente da Câmara.

Artigo 4º
Limites máximos

1 - Por cada equipamento atribuído são estabeleci-
dos os limites máximos de despesa com comunica-
ções definidos no quadro seguinte:

2 - Os limites estabelecidos no número anterior são 
mensais.
3 - Não são da responsabilidade da Câmara as des-
pesas com comunicações móveis de voz e dados 
em roaming.
4 - As comunicações de dados dos telemóveis dos 

utilizadores constantes do ponto 1, são da respon-
sabilidade da Câmara.
5 - A título excecional, os limites estabelecidos no 
n.º 1, bem como o disposto no n.º 3 podem ser al-
terados mediante despacho de autorização do Pre-
sidente da Câmara, designadamente nos casos de 
deslocação ao estrangeiro em serviço, aquando da 
realização de eventos de interesse municipal, em 
situações de risco ou calamidade pública ou outras 
situações que se sejam consideradas relevantes.
6 - As despesas com comunicações de voz que ex-
cedam os limites máximos estabelecidos no n.º 1, 
de roaming, bem como as comunicações de dados 
dos utilizadores não incluídos n.º 4 do presente ar-
tigo, são da inteira responsabilidade do respetivo 
utilizador, sendo, para o efeito, emitida fatura pela 
operadora em seu nome, a qual é remetida para a 
sua residência.

Artigo 5º
Serviço responsável pelos equipamentos de 

comunicação móvel
Cabe à Direção Municipal de Finanças a responsa-
bilidade pela:
a) Entrega do equipamento de comunicação móvel 
ao utilizador que a ele tenha direito, mediante auto 
de entrega de equipamento de comunicação móvel 
e termo de responsabilidade constante no Anexo I 
e entrega de cópia do presente Regulamento;
b) Detetar e comunicar situações de utilização abu-
siva ou indevida, em violação dos deveres constan-
tes no Regulamento; 
c) Efetuar recomendações quanto à redução das 
despesas com as comunicações móveis; 
d) Receber os equipamentos de comunicação mó-
vel sempre que haja lugar à sua devolução, me-
diante preenchimento do termo de devolução de 
equipamento de comunicação móvel constante do 
Anexo II;
e) Propor alterações ao presente Regulamento 
sempre que o entenda conveniente.

Artigo 6º
Responsabilidades do utilizador

1 - O utilizador é responsável pela guarda, con-
servação, manutenção e boa utilização do equipa-
mento que lhe for atribuído, devendo comunicar, no 
prazo de 3 dias uteis, à Direção Municipal de Admi-
nistração e Finanças qualquer avaria, a sua perda 
e/ ou extravio.
2 – É ainda da responsabilidade do utilizador con-
trolar o limite de despesa atribuído ao equipamento 
que lhe foi atribuído.

Artigo 7º
Devolução de equipamento

1 - Os equipamentos de comunicação móvel atribu-
ídos ao abrigo do presente Regulamento destinam-
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-se a utilização em serviço pelo que devem ser de-
volvidos, no prazo de cinco dias úteis, caso cesse o 
termo do exercício do vínculo, função, atividade ou 
cargo que esteve subjacente à sua atribuição ou, a 
todo o tempo, a solicitação da Direção Municipal de 
Administração e Finanças.
2 – A devolução é feita contra termo de devolução, 
nos termos do Anexo II ao presente Regulamento, 
do qual é facultada cópia ao utilizador.

Artigo 8º
Disposições transitórias

A utilização dos equipamentos já efetuada passa a 
reger-se pelas regras constantes do presente regu-
lamento, com as devidas adaptações.

Artigo 9º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia 
imediato à sua aprovação, vigorando por tempo in-
determinado.

Anexo I
Auto de entrega de equipamento de comunicação 
móvel e termo de responsabilidade
A Direção Municipal de Administração e Finanças 
entrega a ...., com o vínculo/função/atividade ......, 
n.º de ordem ... residente em ..... , portador do 
CC ... , e NIF....cuja fotocópia fica a fazer parte 
integrante do presente auto,....,  telefone n.º ...., 
um equipamento de comunicação móvel com as se-
guintes características:
- Marca/Modelo:
- IMEI

(data)
(Assinatura do responsável pela entrega)

Eu, ....( nome do utilizador) confirmo a entrega do 
equipamento móvel acima descrito e declaro que 
me comprometo a zelar pelo bom estado de funcio-
namento do mesmo e a efetuar junto da operadora 
os pagamentos referentes a comunicação não in-
cluídas nos limites estabelecidos. Mais declaro que, 
nesta data, tomei conhecimento e recebi um exem-
plar do “Regulamento Interno para Atribuição e Uti-
lização de Equipamentos de Comunicação Móvel”, 
em vigor no Município de Vila Nova de Gaia. 

(data)
(Assinatura do responsável pela entrega)

Anexo II
Termo de devolução de equipamento de comunica-
ção móvel
A Direção Municipal de Administração e Finanças 
recebe de ....(nome do utilizador) com o vínculo/
função/atividade ......, residente em ..... , porta-

dor do CC ... o equipamento de comunicação móvel 
que lhe havia sido atribuído, melhor identificado no 
auto de entrega de equipamento de comunicação 
móvel  e termo de Responsabilidade, datado e as-
sinado em ....

(data)
(Assinatura do responsável pela receção do equi-
pamento) 



Nº 64 | abril 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 31

E.1. AVISOS

AVS-CMVNG/2016/258
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, conforme Deliberação da Dig.ma Câmara Mu-
nicipal, datada de 21 de Março, será realizado Sor-
teio, por ato público, para atribuição de espaços de 
venda na Feira de Artesanato de Vila Nova de Gaia, 
a ter lugar no dia 12 de Maio, pelas 10 horas e 30 
minutos, no Auditório da Assembleia Municipal de 
Vila Nova de Gaia.
A Feira de Artesanato realizar-se-á na Avenida Dio-
go Leite e no Jardim do Morro, sendo os respetivos 
locais de venda ocupados em obediência a uma ro-
tatividade semanal entre os dois espaços.
As licenças de ocupação dos espaços de venda se-
rão atribuídas por um prazo de 3 anos, não reno-
vável.
Encontram-se disponíveis para atribuição 36 locais 
de venda, identificados nas plantas que constituem 
os Anexos I e II do presente Edital, com a área 
de 4m2, a que corresponde uma taxa mensal de € 
36,50 (trinta e seis euros e cinquenta cêntimos).
A atribuição dos locais de venda é majorada em 
80,5% aos artesãos cuja unidade de produção re-
conhecida se encontre sedeada no concelho de Vila 
Nova de Gaia.
Os interessados devem apresentar a candidatura 
ao sorteio no Gabinete de Atendimento ao Munícipe 
até ao dia 09 de Maio, acompanhada dos seguintes 
documentos: 
1. Formulário próprio de candidatura corretamente 
preenchido. O formulário poderá ser obtido no sítio 
internet do Município (www.cm-gaia.pt) ou presen-
cialmente no Gabinete de Atendimento ao Muníci-
pe;
2. Cópia do bilhete de identidade ou cartão do cida-
dão e número de identificação fiscal;
3. Carta de artesão, emitida pelo Instituto de Em-
prego e Formação Profissional;
4. Comprovativo eletrónico de apresentação no 
“Balcão do Empreendedor” da mera comunicação 
prévia apresentada à Direcção Geral das Atividades 
Económicas;
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que pos-
suam débitos ao Município. 
A cada candidato só poderá ser atribuído um lugar.
A organização do sorteio é da responsabilidade da 
Direcção Municipal para a Inclusão Social/ Divisão 
de Apoio às Empresas e ao Emprego, sita na 
Rua Diogo Cassels, telefone 22 3742400, com ho-
rário de funcionamento entre as 09h e as 12.30h e 
das 14h às 17.30h. 
Para constar se publica o presente Aviso que vai ser 

publicitado no sítio internet do Município, no Balcão 
do Empreendedor e nestes Paços do Concelho.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 12 de 
Abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Data de Publicitação: 13/04/2016

E.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2016/232
(alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do 
Procedimento Administrativo)
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho nº.81/2014, de 
13 de novembro, do Senhor Vereador do Pelouro da 
Fiscalização Municipal e Vistorias Administrativas, 
com competência subdelegada pelo despacho n.º 
14/PCM/2014, de 10 de março, do Senhor Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
com competência conferida por esta última, na reu-
nião de 25 de outubro de 2013. 
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
nº 1 do art.º 112.º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, através da afixação do 

E. AVISOS E EDITAIS
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presente Edital, de que, no âmbito do Processo Ad-
ministrativo nº 862/VT/2015, foi por despacho da-
quele Senhor Vereador, de 26 de janeiro de 2016, 
proposta a seguinte decisão final:
 “Em 18.01.2016 foi realizada, a título oficioso, 
uma vistoria administrativa à edificação sita na Rua 
de Américo de Oliveira, n.º 365, ângulo com a Rua 
da Carriça e a Travessa da Carriça, sem número, 
união das freguesias de Grijó e Sermonde, nos ter-
mos e para os efeitos do disposto nos artigos 89.º 
e seguintes do Regime Jurídico de Urbanização e de 
Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe é 
conferida pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor aqui se 
remete. De acordo com o que nele se mostra referi-
do, em matéria espacial, está em causa um imóvel 
de construção antiga, devoluto, implantado à face 
da via pública, de cave e r/chão, destinado que foi 
à utilização habitacional.
Em matéria de conservação das respetivas estru-
turas, e no que deve relevar para a apreciação 
da matéria em causa, importa salientar que após 
análise das patologias assinaladas pelos peritos no 
auto atrás referido, se conclui que as mesmas pro-
vocam relevante insalubridade e insegurança no lo-
cal, para além de comprometerem ainda o arranjo 
estético do respetivo imóvel.
A situação fáctica observada enquadra-se deste 
modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º 89.º do 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, preceito que confere a esta 
Câmara Municipal, a faculdade de, a todo o tempo, 
determinar a execução de obras de conservação 
necessárias à correção de más condições de salu-
bridade e/ou segurança, ou à melhoria do arranjo 
estético dos edifícios.
Nesse sentido, com vista à correção das deficiências 
assinaladas, deverá ser ordenado à titularidade do 
imóvel em apreço, nos temos daquele enquadra-
mento legal e com fundamento no auto de vistoria 
e na presente informação, no prazo máximo de 30 
dias úteis, a execução dos seguintes trabalhos:
a) Fachadas
1. Encerramento do vão (porta) localizado na fa-
chada posterior, ou em alternativa, o seu empare-
damento à semelhança dos restantes.
b) Cobertura
2. Consolidação dos elementos que compõem o 
beiral sobre a via pública.
c) Logradouro
3. Limpeza do terreno.
4. Consolidação do coroamento do muro nos troços 
em que este se encontre desagregado e repara-
ção/estabilização do muro no cunhal formado pelas 
Ruas da Carriça e de Américo de Oliveira.”
Adverte-se, de que, os Serviços de Vistorias Admi-

nistrativas deste Município, devem ser informados 
da data prevista para o início destas obras, caso se 
pretenda desde já proceder à sua execução, a fim 
das mesmas serem acompanhadas por Técnicos 
Municipais.
Nessa conformidade, fica notificada a titularidade 
do imóvel vistoriado, para, de acordo com o dispos-
to nos artigos n.ºs 121.º e 122.º do Código acime 
mencionado, se pronunciar por escrito, se assim o 
desejar, sobre esta proposta de decisão, no prazo 
de quinze dias a contar da receção da presente no-
tificação.
Mais se comunica, que o processo poderá ser 
consultado naqueles Serviços, entre as 9:00 e as 
12.30h e entre as 14:00 e as 16:30 h., e que, no 
mesmo se encontra um anexo fotográfico ao auto 
de vistoria, que não é afixado juntamente com o 
presente EDITAL.
Vila Nova de Gaia, 1 de março 2015
(Proc. 862/VT/2015)
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal, 
(Telmo Moreira, Dr.)
Em anexo: Auto de Vistoria

AUTO DE VISTORIA
Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois 
mil e dezasseis, compareceram Firmino Augusto 
Trigo Barbosa, arquiteto, Gaspar Alberto Sousa Fer-
reira, assistente técnico, e Fátima Alexandra Mace-
do De Vasconcelos Correia de Almeida, arquiteta, 
na qualidade de técnicos designados pela Câma-
ra Municipal para proceder à respetiva vistoria do 
prédio abaixo identificado, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 90º do D.L. 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pela 
legislação subsequente.
A parte proprietária não compareceu à vistoria.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VIS-
TORIA 
Processo: 862/VT/2015
Localização
Arruamento principal: Rua de Américo de Oliveira
N.º polícia: 365
Arruamento 2: Travessa da Carriça
N.º polícia: s/n
Arruamento 3: Rua da Carriça
N.º polícia: s/n
Freguesia: GRIJÓ E SERMONDE
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO OBJETO DA 
VISTORIA
Descrição: Trata-se de prédio urbano que define o 
gaveto formado pela Travessa da Carriça e a Rua 
de Américo Oliveira, possuindo ainda uma frente 
para a Rua da Carriça. No prédio encontra-se im-
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plantada um edifício de habitação com dois pisos e 
dependências, de um único piso, que se encontram 
adossadas à construção principal e confinam com 
a Travessa da Carriça. Todo o prédio, à exceção da 
entrada principal localizada no gaveto, encontra-se 
delimitado por muro de vedação em alvenaria de 
pedra irregular com ligante ensaibrado e rebocado 
deste mesmo material, com alturas variáveis entre 
os 2 e os 3,5 metros e com dois portões de ferro 
de acessos ao interior do terreno. O acesso princi-
pal ao edifício é feito através de portão igualmente 
em ferro, localizado em muro de alvenaria de tijo-
lo encimado por pilastras de cimento. A habitação 
possui uma única fachada confrontante com o arru-
amento público, a fachada lateral direita voltada a 
sul, encontrando-se as restantes fachadas voltadas 
para o logradouro. Do que foi possível observar do 
exterior, os vãos das janelas e portas encontram-se 
emparedados com alvenaria de blocos de cimento, 
à exceção de um dos vãos, localizado na fachada 
posterior. As paredes aparentam ser em alvenaria 
de pedra e a cobertura em estrutura de madeira, 
revestida a telha cerâmica. 
(fotografia n.º 01, 02, 03, 04, 05 e 06)
Nº de pisos: 2
Nº total de unidades: 1
Uso do prédio objeto da vistoria: Habitação (devo-
luta)
3 – DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE ES-
TÉTICA DO PRÉDIO OBJETO DA VISTORIA 
3.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
Foi possível observar do exterior que uma das por-
tas situadas na fachada posterior se encontrava 
aberta, permitindo o acesso indevido.
(fotografia n.º 07 e 08)
e) Cobertura
Falta de peça cerâmica no topo nascente do beiral 
face à Rua de Américo Oliveira;
(fotografia n.º 09)
f) Logradouro
É possível observar do exterior que o logradouro 
se encontra invadido por espécies infestantes (sil-
vado);
O muro de vedação apresenta tramos de instabili-
dade com queda de elementos, principalmente no 
cunhal entre as Ruas da Carriça e de Américo de 
Oliveira, mas também ao nível do seu coroamento 
é patente a degradação em situações pontuais ao 
longo de toda a sua extensão;
(fotografia n.º 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18)
3.2. – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSER-
VAÇÃO
(Apurado através da determinação do nível de con-
servação do imóvel constante da respetiva ficha de 
avaliação anexa ao processo)
3.4.1. – Não aplicável.

4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
Encerramento do vão (porta) localizado na fachada 
posterior, ou, em alternativa, o seu emparedamen-
to à semelhança dos restantes.
b) Cobertura
Consolidação dos elementos que compõem o beiral 
situado sobre a via pública.
c) Logradouro
Limpeza do terreno.
Consolidação do coroamento do muro nos troços 
em que este se encontre desagregado e repara-
ção/estabilização do muro no cunhal formado pelas 
Ruas da Carriça e de Américo de Oliveira.
5 – PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS
O prazo para realização das obras preconizadas é 
de 30 dias.
6 – QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
O proprietário do imóvel não formulou quaisquer 
quesitos
7 – DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. – Relatório fotográfico com 3 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Firmino Augusto Trigo Barbosa) 
(Gaspar Alberto Sousa Ferreira)
(Fátima Alexandra Macedo De Vasconcelos Correia 
de Almeida, relatora)
Data de Publicitação: 05/04/2016

EDT-CMVNG/2016/233
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, em cumprimento do n.º 3 do artigo 166º 
do Código da Estrada, de que a Polícia Municipal de 
Vila Nova de Gaia removeu no dia 22/08/2014, ao 
abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da 
Estrada, da Rua do Regato da freguesia de Pedro-
so para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Pas-
sadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro 
de Passageiros, de matrícula P 0238 AK (Bulgária), 
marca Opel, modelo Vectra
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título ju-
rídico, contados do dia seguinte ao da publicação 
do presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado aban-
donado e adquirido pela Autarquia, conforme o pre-
visto no n.º 4 do art.º 165.º do Código da Estrada, 
com as consequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/254
Vila Nova de Gaia, 25-02-2016 
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Data de Publicitação: 05/04/2016

EDT-CMVNG/2016/234
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA 
ÁFRICA, 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 07 de março 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
 - Implementação de sinalização de paragem obri-
gatória (B2) na Rua da África ângulo com a Rua de 
Sr. de Matosinhos, Santa Marinha.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 16 de março de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/04/2016

EDT-CMVNG/2016/235
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA FER-
NANDO DA CUNHA FERRAZ, 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 07 de março 
de 2016, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
 - Implementação de sinalização de paragem obri-
gatória (B2) na Rua Fernando da Cunha Ferraz ân-
gulo com a Rua das Matas, Santa Marinha.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 16 de março de 2016,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/04/2016

EDT-CMVNG/2016/237
(Art.º 70, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal, no uso das competências subdelega-
das pelo despacho n.º 13/PCM/2014 de 10/03 do 
Exmo., Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, através da afixação do presente 
Edital, e em cumprimento do despacho por si pro-
ferido, datado de 2016/03/16, fica notificada Maria 
Manuela Machado Coelho Magalhães, e demais in-
teressados no imóvel sito na Travessa Álvaro Anes 
de Cernache, da freguesia de Vilar de Andorinho, 
deste Concelho, do teor da decisão proferida no 
processo de fiscalização urbanística n.º 3/FU/2006, 
cujos termos e fundamentos a seguir se transcre-
vem:
"Em referência ao assunto acima identificado, e Já 

transmitido através do n/ofício n.º 7525/2014, co-
munico que, por despacho do Senhor Vice-presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
de 2015/04/15, e em cumprimento do disposto no 
artigo 106.º n.º 1, do Regime Jurídico da Urbani-
zação e 6a Edificação (RJUE) - aprovado pelo D.L 
n.º 555/99 de 16 de dezembro, alterado e republi-
cado pelo D.L. n.º 136/2014, de 9 de setembro -, 
foi ordenada a demolição da construção - edifício 
com área total de implantação de 215 m2, com 3 
pisos acima da cota da soleira - por ter sido execu-
tada ilegalmente, sita na Travessa Álvares Anes de 
Cernache, freguesia de Vilar de Andorinho, deste 
município.
Para cumprimento voluntário desta ordem foi con-
cedido a V. Exa. um prazo de 45 dias findo o qual 
serão adotados os procedimentos legais necessá-
rios.
Apenas no caso de se verificar a adoção desta de 
medidas coercivas, as quais ser-lhe-ão atempada-
mente comunicadas, informa-se que das mesmas 
decorrem custos da V/ responsabilidade.
Por último, adverte-se que o não cumprimento da 
presente ordem o fará incorrer na prática do crime 
de desobediência previsto e punido nos termos do 
disposto no artigo 348.º do Código Penal, o qual 
será comunicado ao Ministério Público para os de-
vidos efeitos.
Mais se informa que, no decurso do presente pro-
cedimento, poderá apresentar o pedido de licencia-
mento correspondente com vista à regularização da 
operação urbanística identificada, impedindo desta 
forma o prosseguimento com vista à reposição da 
legalidade."
Vila Nova de Gaia, 16 de março de 2016.
Data de Publicitação: 06/04/2016

EDT-CMVNG/2016/239
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Minuta da Ata nº 7 respeitante à Reu-
nião Ordinária realizada no dia 4 de abril de 2016, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 5 de abril de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
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Data de Publicitação: 07/04/2016

EDT-CMVNG/2016/243
(Art.º 112, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal, no uso das competências subdelega-
das pelo despacho n.º 13/PCM/2014 de 10/03 do 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, através da afixação do presente 
Edital, e em cumprimento do despacho por si pro-
ferido, datado de 2016/02/19, ficam notificados, os 
herdeiros de Joaquim Lopes de Sousa, e demais 
interessados no imóvel sito na Rua Silva Tapada, 
n.º 468, da freguesia de Oliveira do Douro, deste 
Concelho, do teor da decisão proferida no processo 
de fiscalização urbanística n.º 34/FU/2005, cujos 
termos e fundamentos a seguir se transcrevem:
"Em referência ao assunto acima identificado, e já 
transmitido através de Edital afixado no imóvel sito 
na Rua Silva Tapada, n.º 468, traseiras, da fregue-
sia de Oliveira do Douro e na Junta de Freguesia de 
Oliveira do Douro a 19 de agosto de 2015 e no átrio 
dos Paços do Concelho deste município com início 
a 26 de agosto de 2015 e fim a 16 de setembro de 
2015, comunico que, por despacho do Senhor Vice-
-Presidente da Câmara Municipal, de 2016/02/19, 
e em cumprimento do disposto no artigo 106.º, n.º 
1, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edifica-
ção (RJUE) - aprovado pelo D.L n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na sua atual redação -, foi ordenada 
a demolição da construção - ampliação em altura 
da construção existente destinada a garagem, mais 
precisamente, alteração do pé-direito de parte da 
construção - por ter sido executada ilegalmente, 
sita na Rua Silva Tapada, n.º 468, freguesia de Oli-
veira do Douro, deste município.
Para cumprimento voluntário desta ordem foi con-
cedido a V. Exa. um prazo de 45 dias, findo o qual 
serão adotados os procedimentos legais necessá-
rios.
Apenas no caso de se verificar a adoção de medidas 
coercivas, as quais ser-lhe-ão atempadamente co-
municadas, informa-se que das mesmas decorrem 
custos da V/ responsabilidade.
A legalização das construções, quando possível, 
será sempre a via preferencial, tendo por escopo 
o princípio da proporcionalidade e da adequabilida-
de, Não obstante, não poderá esquecer-se que esta 
prerrogativa representa um ónus para o particular 
que, informado da viabilidade de regularização, de-
verá desencadear os procedimentos competentes 
com vista à reposição da legalidade urbanística.
Para esse efeito, foi concedida, aos interessados, 
a possibilidade de regularização da situação, tendo 
esta autoridade administrativa concedido um prazo 

de 60 dias para apresentação de pedido de licencia-
mento referente à operação urbanística identificada 
no presente processo.
No entanto, verificando-se que os Interessados não 
diligenciaram no sentido da regularização da mes-
ma, não pode esta autoridade administrativa com-
pactuar com a manutenção de uma situação ilegal 
na ordem jurídica, razão pela qual, o decurso do 
prazo concedido legitima o recurso à via da demo-
lição.
Por se tratar de uma medida de tutela da legali-
dade que, a ser executada, tem efeitos irreversí-
veis, deve solicitar-se que informe estes serviços, 
por referência ao presente processo, da existência 
e identificação de demais titulares de direitos sobre 
as edificações e o terreno em causa para exerce-
rem, igualmente, o seu direito de audição no âmbi-
to do procedimento em curso.
Por último, adverte-se que o não cumprimento da 
presente ordem o fará incorrer na prática do crime 
de desobediência previsto e punido nos termos do 
disposto no artigo 348.º do Código Penal, o qual 
será comunicado ao Ministério Público para os de-
vidos efeitos”
Vila Nova de Gaia, 19 de fevereiro de 2016
Data de Publicitação: 08/04/2016

EDT-CMVNG/2016/245
(PROC.º Nº 0052/2016 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito nas traseiras das habitações da Rua do 
Emissor, Rua do Fontão e Travessa Nova do Fontão, 
freguesia de Canidelo, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo para pessoas e bens, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
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nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artº 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia,16 de março de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/04/2016

EDT-CMVNG/2016/246
(PROC.º Nº 0019/2016 – DEVS)

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

Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artº 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia,23 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/04/2016

EDT-CMVNG/2016/247
(Art.º 112.º, n.º 1, alínea d) do Código de Procedi-
mento Administrativo)
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento da Polícia Municipal, da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho n.º 81/PCM/2014, 
de 13 de Novembro, do Senhor Vereador do Pelou-
ro da Fiscalização Municipal e Vistorias Administra-
tivas, Dr. Manuel Monteiro, com competência sub-
delegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, de 10 
de Março, do Senhor Presidente da Câmara Munici-
pal, com competência conferida por esta última, na 
Reunião de 25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, ao proprietário da edificação sita 
na Alameda D. Pedro V, n.º 78, freguesia de Mafa-
mude e Vilar do Paraíso, V. N. Gaia, de que, no âm-
bito do Processo Administrativo nº 924/VT/2015, 
foi por despacho daquele Senhor Vereador, de 11 
de março de 2016, proferida a decisão, cujos ter-
mos e fundamentos ora se transcrevem:
“Em 09.11.2015, foi realizada a título oficioso, uma 
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vistoria ao imóvel com a localização referida em 
epígrafe, nos termos e para os efeitos do dispos-
to nos artigos 89.º e seguintes do Regime Jurídico 
de Urbanização e de Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe é conferida pela legislação sub-
sequente.
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se remete. 
De acordo com o que nele se mostra referido, em 
matéria espacial, está em causa uma edificação de 
2 pisos, devoluta, de construção antiga, e implan-
tada À face da via pública.
Em matéria de conservação das respetivas estrutu-
ras, e no que relevar para a apreciação da matéria 
em causa, que é a sua relação com espaço público, 
importa salientar, que após análise das patologias 
referidas no auto de vistoria, na sua generalida-
de e na sua especificidade, será de concluir que as 
mesmas provocam relevante insalubridade no lo-
cal, comprometendo ainda, de forma significativa o 
arranjo estético do imóvel.
A situação fáctica observada enquadra-se deste 
modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º 89.º do 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, preceito que confere a esta 
Câmara Municipal, a faculdade de, a todo o tempo, 
determinar a execução de obras de conservação 
necessárias à correção de más condições de salu-
bridade e/ou segurança, ou à melhoria do arranjo 
estético dos edifícios.
Nesse sentido, foi em 28 de Janeiro de 2016, efe-
tuada audiência prévias aos interessados através 
de edital, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 
112.º do Código de Procedimento Administrativo 
(CPA), aprovado pelo Decreto n.º 4/2015, de 07 
de Janeiro, relativamente à intenção deste Muni-
cípio de ordenar a realização dos trabalhos abaixo 
mencionados, nos temos lá descritos e com os fun-
damentos lá especificados. Não foi no entanto, por 
nenhum deles deduzida qualquer resposta.
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 por elas provocada, com 
fundamento neste último, na proposta de audiência 
aos interessados e com base na presente informa-
ção, a ser ordenado ao proprietário, no prazo má-
ximo de máximo de 60 dias úteis, a execução dos 
seguintes trabalhos:
- EXTERIOR
a) Fachadas:
1. Reparação geral da caixilharia exterior, incluindo 
a remoção das portas e janelas deterioradas que 
não reúnam condições de segurança, solidez ou se 
encontrem em risco de desprendimento e precipi-
tação sobre o espaço público, bem como, elimina-

ção dos vidros em idênticas condições 
Em alternativa poderá proceder ao emparedamento 
dos vãos com alvenaria rebocada.
2. Colocação de uma porta exterior em falta à en-
trada do edifício, de modo a garantir a vedação do 
imóvel e impedir a intrusão ou eventual vandaliza-
ção.
b) Cobertura:
3. Reparação geral da cobertura ou substituição por 
outra idêntica.
– OBRAS DE DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E VEDAÇÃO DO 
TERRENO (Eventuais)
Em alternativa à realização das obras acima men-
cionadas, poderá o proprietário proceder À execu-
ção dos seguintes trabalhos:
Demolição do edifício, incluindo a limpeza do terre-
no e remoção dos escombros para local apropriado, 
podendo eventualmente garantir a vedação da pro-
priedade, mantendo as paredes exteriores na sua 
periferia, elevadas À altura das padieiras das por-
tas do r/chão, incluindo tapamento dos respetivos 
vãos.”
Adverte-se, de que, os Serviços de Vistorias Admi-
nistrativas deste Município, devem ser informados, 
com a devida antecedência, da data prevista para o 
início destas obras, a fim das mesmas poderem ser 
acompanhadas por Técnicos Municipais.
Adverte-se igualmente o proprietário, de que, caso 
não cumpra voluntariamente com o ordenado, no 
prazo indicado, ficará sujeito à instauração de pro-
cesso de contraordenacional pelo ilícito previsto e 
punido pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º 
do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, na redação que lhe é conferida 
pela legislação subsequente, punível com coima 
a graduar entre € 500,00 e €10.000, incorrendo 
ainda na pratica do crime de desobediência, nos 
termos do art.º 348.º, n.º 1, alínea b) do Código 
Penal, para além das obras poderem ser executa-
das coercivamente pelo Município, com custos a 
seu cargo, nos termos dos artigos n.os 91.º, 107.º 
e 108.º, todos daquele diploma legal.
Vila Nova de Gaia, 05 de abril de 2016
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal, 
(Telmo Moreira, Dr.)

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

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

vação da fachada frontal (Ne), fachada lateral (Se) 
e empena lateral (Nw) e respetiva cobertura.
4.4. – OBRAS DE DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E VEDA-
ÇÃO DO TERRENO:
4.4.1. – Em Alternativa à realização das obras aci-
ma mencionadas, poderá o proprietário proceder à 
execução dos seguintes trabalhos:
- Demolição do edifício, incluindo a limpeza do ter-
reno e remoção dos escombros para local apropria-
do, podendo eventualmente garantir a vedação da 
propriedade mantendo as paredes exteriores na 
sua periferia elevadas à altura das padieiras das 
portas do r/chão, incluindo o tapamento dos respe-
tivos vãos.
5 – PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS:
- É previsto um prazo de 60 dias para a execução 
das obras.
6 – QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO.
- O proprietário do imóvel não formulou quaisquer 
quesitos.
7 – DOCUMENTOS ANEXOS:
7.1. – Relatório fotográfico com três páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(GASPAR ALBERTO DE SOUSA FERREIRA)
(FIRMINO AUGUSTO TRIGO BARBOSA)
(LUÍS MANUEL DA COSTA SIMÕES)
Data de Publicitação: 08/04/2016

EDT-CMVNG/2016/248
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 Maria 
Albertina Costa Reis, arrendatária da habitação sita 
na Alameda Guilherme Oliveira Aguiar nº70 1º Esq. 
– Empreendimento Dr. Mota Amaral – freguesia de 
Arcozelo, deste Concelho, de que na sequência da 
deliberação da Câmara Municipal de 07 de Março 
de 2016, foi ordenado o despejo imediato do seu 
agregado familiar e respetivos bens, naquela mo-
rada, sendo-lhe concedido o prazo de 60 dias se-
guidos, contados da data de afixação do presente 
Edital, para desocupar voluntariamente a habita-
ção, deixando-a livre de pessoas e de bens, entre-
gando para o efeito a respetiva chave da habitação 
na Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, sob pena 
de o não fazendo, o mesmo ser executado pelas 
autoridades policiais.
Tal deliberação camarária, fundamenta-se nas con-
clusões do Relatório final, extraídas do Inquérito 
Sumário elaborado nos termos do art.º 37º do Re-
gulamento Municipal para o Arrendamento de Ha-
bitações Sociais, cujas cópias do respetivo processo 
se encontram à disposição, a serem levantadas na 
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Gaiurb, EM
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/536
Vila Nova de Gaia, 24-03-2016 
Data de Publicitação: 11/04/2016

EDT-CMVNG/2016/249
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificada Ma-
ria Fernanda de Jesus Soares Hipólito, arrendatá-
ria da habitação sita na Praceta Marechal António 
de Spínola nº15 2º Dto. – Empreendimento social 
da Bela Vista, freguesia da Madalena, deste Conce-
lho, de que na sequência da deliberação da Câmara 
Municipal de 07 de Março de 2016, foi ordenado o 
despejo imediato do seu agregado familiar e respe-
tivos bens, naquela morada, sendo-lhe concedido 
o prazo de 60 dias seguidos, contados da data de 
afixação do presente Edital, para desocupar volun-
tariamente a habitação, deixando-a livre de pesso-
as e de bens, entregando para o efeito a respetiva 
chave da habitação na Gaiurb – urbanismo e habi-
tação, EM, sob pena de o não fazendo, o mesmo ser 
executado pelas autoridades policiais.
Tal deliberação camarária, fundamenta-se nas con-
clusões do Relatório final, extraídas do Inquérito 
Sumário elaborado nos termos do art.º 37º do Re-
gulamento Municipal para o Arrendamento de Ha-
bitações Sociais, cujas cópias do respetivo processo 
se encontram à disposição, a serem levantadas na 
Gaiurb, EM
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/538
Vila Nova de Gaia, 24-03-2016 
Data de Publicitação: 11/04/2016

EDT-CMVNG/2016/250
(PROC.º Nº 0713/2015 – DEVS)

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

626, freguesia de Santa Marinha, deste concelho, 
a proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de março de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/04/2016

EDT-CMVNG/2016/251
(PROC.º Nº 0713/2015 – DEVS

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

Vila Nova de Gaia, 16 de março de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/04/2016

EDT-CMVNG/2016/254
(PROC.º Nº 0477/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o lote 
de terreno nº 10 e 11 do alvará de loteamento nº 
4/85 sitos na Praceta Dina Teresa, ao lado direi-
to do nº 78, freguesia de Oliveira do Douro, deste 
concelho, se encontram coberto de densa e variada 
vegetação, estão consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para pes-
soas e bens, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha os lotes de terreno em causa, no sentido 
de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º.121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
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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 março de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/04/2016

EDT-CMVNG/2016/255
(PROC.º Nº 1070/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o lote de terreno nº 11 do alvará de loteamento 
nº 66/83 sito na Rua Grupo Recreativo Oliveiren-
se, freguesia de Oliveira do Douro, 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 lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 

consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 16 de março de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/04/2016

EDT-CMVNG/2016/256
(PROC.º Nº 0147/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha os terrenos 
sitos na Rua Helena Timóteo, junto aos nºs 15/47 
e Rua Fernando Cunha Ferraz, freguesia de Santa 
Marinha, deste concelho, a proceder à limpeza dos 
mesmos no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
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arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de março de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/04/2016

EDT-CMVNG/2016/257
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) Ana 
Flora Magalhães da Rocha Silva, com última mora-
da conhecida na Rua António Francisco Sousa, 138 
- Madalena, 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 26/01/2016, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 
Rua Manuel da Silva Cruz, freguesia de Santa Mari-
nha, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Pas-
sadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro 
de Passageiros, marca Audi, modelo A4, matrícula 
09-CJ-80
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/472
Vila Nova de Gaia, 21-03-2016 
Data de Publicitação: 12/04/2016

EDT-CMVNG/2016/260
(PROC.º Nº 1071/2013 – DEVS)

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

FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o lote de terreno nº 12 do alvará de loteamento 
nº 66/83 sito na Rua Grupo Recreativo Oliveiren-
se, freguesia de Oliveira do Douro, 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 lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 16 de março de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/04/2016

EDT-CMVNG/2016/261
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
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DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 6 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 21 de março de 2016, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 
3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setem-
bro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento 
desta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo 
na reunião de 2013/10/25. 
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 8 de abril de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/04/2016

EDT-CMVNG/2016/262
(PROC.º Nº 1194/2015 – DEVS)

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

detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 23 de fevereiro de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 14/04/2016

EDT-CMVNG/2016/263
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) Ma-
nuel Alcino Lemos Dias, com última morada conhe-
cida no Lugar da Campa - Lordelo, 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 
11/11/2015, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea 
f) do Código da Estrada, da Rua da Soenga, fregue-
sia de Santa Marinha, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madale-
na, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca Susuki, 
modelo Baleno, matrícula 13-50-IL
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.º 112/DMP/VA/2015
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/336
Vila Nova de Gaia, 10-03-2016 
Data de Publicitação: 14/04/2016

EDT-CMVNG/2016/264
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Dr., Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal do Município de 
Vila Nova de Gaia, no uso das competências atribuí-
da pelo despacho n.º 81/2014, de 13 de Novembro, 
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do Senhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Mu-
nicipal e Vistorias Administrativas, com competên-
cia subdelegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, 
de 10 de Março, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta últi-
ma, na Reunião de 25 de Outubro de 2013 
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 112º do Código de Procedimen-
to Administrativo, através da afixação do presen-
te Edital, a todos os interessados – proprietários 
do edifício urbano sito na Rua Soares dos Reis, n.º 
1271, junto ao limite sul do terreno, na freguesia 
de Mafamude e Vilar do Paraíso, deste concelho de 
Vila Nova de Gaia - de que, no âmbito do Processo 
Administrativo nº 1115/VT/2015, foi determinada 
a realização de uma vistoria administrativa ao re-
ferido edifício.
Assim, os peritos adstritos a esta Divisão de Fisca-
lização do Município de Vila Nova de Gaia deslocar-
-se-ão ao local acima referido no dia 20/05/2016, 
aproximadamente pelas 9:45, a fim de se levar a 
efeito uma vistoria administrativa nos termos do 
disposto no art.º 90º do Regime Jurídico da Edifica-
ção e da Urbanização (RJUE), aprovado pelo Decre-
to-Lei nº 555/99 de 16 de dezembro, alterado por 
legislação posterior, no sentido de ser analisado o 
estado de conservação do referido imóvel. 
Nos termos do disposto no nº 3 do art.º 90º do 
RJUE, poderão os aqui notificados, caso o desejem, 
até à véspera da data da realização da diligência, 
indicar um perito para intervir na realização da vis-
toria e/ou formular quesitos que queiram ver res-
pondidos pelos peritos participantes na vistoria. 
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, nº 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30.
Vila Nova de Gaia, 7 de março de 2016
Proc. Nº 1115/VT/2015
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal, 
(Telmo Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 14/04/2016

EDT-CMVNG/2016/265
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) An-
tónio Gil Barbosa Ferreira, com última morada co-
nhecida na Rua Fonte dos Arrependidos, 738 – 2º 
Esq.º - 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 23/02/2016, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 

Rua dos Bombeiros Voluntários de Valadares, fre-
guesia de Valadares, para o Estaleiro Municipal, sito 
na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de Passageiros, marca Renault, mo-
delo Megane Scenic, matrícula 09-17-ML
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes 
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/334
Vila Nova de Gaia, 10-03-2016 
Data de Publicitação: 14/04/2016

EDT-CMVNG/2016/267
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que por deliberação da Câmara Munici-
pal de 04/04/2016, foi aprovado o Regulamento In-
terno para Atribuição e Utilização de Equipamentos 
de Comunicação Móvel desta Autarquia.
O presente Regulamento entra em vigor no dia 
imediato à sua aprovação, vigorando por tempo in-
determinado.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetivo regulamento dispo-
nível para consulta, junto da Divisão Administrati-
va, Atendimento e Arquivo. 
Vila Nova de Gaia, 14 de abril de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

EDT-CMVNG/2016/270
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 ficam por este meio notificados os 
herdeiros de Ilídio José Pereira Reis Leite, com úl-
tima morada conhecida na Rua Francisco Holanda, 
nº43, 1 - Mafamude, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia de Segurança Pública 
entregou À Policia Municipal de Vila Nova de Gaia, 
o veiculo ligeiro de passageiros, de matricula 28-
02-BP, marca VolKswagen, modelo Polo, o qual se 
encontra no Estaleiro Municipal, sito na Rua do Pas-
sadouro, Freguesia da Madalena.
Dispõe os notificados do prazo de 30 dias, contados 
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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 173/DMP/VT
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/650
Vila Nova de Gaia, 14-04-2016 
Data de Publicitação: 19/04/2016

EDT-CMVNG/2016/271
(PROC.º Nº 0292/2015 – DEVS )

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua da Morgadinha, traseiras do nº 71, fre-
guesia de Grijó, deste concelho, através de Edital, 
nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 70º do 
Código de Procedimento Administrativo aprovado 
pelo Dec. Lei nº 442/91 de 15 de Novembro, para 
no prazo de 20 dias, contados da data da sua afi-
xação (17-09-2015) proceder à limpeza do terreno 
em causa, ao abrigo do disposto no artigo 33º e na 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, e que, decorrido entretanto o 
prazo atrás referido, foi constatado que não cum-
priu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 149º Dec. Lei 
nº 442/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Dec. 
Lei nº 61/96 de 31 de Janeiro e conforme o previsto 
no art.º 6º do Dec. Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, 
fica presentemente e por este meio, notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer 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 26 de Abril de 2016 
e pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento 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 correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-

ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de março de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

DESPACHO
Por despacho de 14/08/2015, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do 
terreno em causa, situado na Rua da Morgadinha, 
traseiras do nº 71, freguesia de Grijó, deste conce-
lho, de forma a que o respetivo terreno cumpra o 
definido nesta matéria no Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 149º Dec. Lei nº 442/91 de 15 de No-
vembro, alterado pelo Dec. Lei nº 61/96 de 31 de 
Janeiro e conforme o previsto no art.º 6º do Dec. 
Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia tomará posse administrativa 
do citado prédio a partir do próximo dia 26 de Abril 
de 2016, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 13 de abril de 2016
Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013)
(Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 19/04/2016

EDT-CMVNG/2016/272
(PROC.º Nº 0029/2016 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua Figueira de Mato, traseiras do nº 
884 a 906, freguesia de Serzedo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
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nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 13 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/04/2016

EDT-CMVNG/2016/273
(PROC.º Nº 0672/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito nas traseiras do nº 851 da Rua Dr. Ferrei-
ra Alves, freguesia de Gulpilhares, deste concelho, 

se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 13 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/04/2016

EDT-CMVNG/2016/274
(PROC.º Nº 0602/2013 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
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proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua da Marinha, contíguo ao nº 75, fre-
guesia de Gulpilhares, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/04/2016

EDT-CMVNG/2016/275
(PROC.º Nº 1029/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 

da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua da África , junto ao nº 188-c/4, fregue-
sia de Santa Marinha, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
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igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/04/2016

EDT-CMVNG/2016/276
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Dr., Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal do Município de 
Vila Nova de Gaia, no uso das competências atribuí-
da pelo despacho n.º 81/2014, de 13 de novembro, 
do Senhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Mu-
nicipal e Vistorias Administrativas, com competên-
cia subdelegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, 
de 10 de março, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta últi-
ma, na Reunião de 25 de outubro de 2013
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
nº 1 do art.º 112º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, através da afixação do presente Edital, 
aos interessados – proprietário ou proprietários do 
edifício urbano sito no ângulo da Rua de Brantães, 
nº 43 e Travessa de Brantães, s/n, na freguesia de 
Grijó e Sermonde, concelho de Vila Nova de Gaia 
-, de que, no âmbito do Processo Administrativo nº 
861/VT/2015, foi proposta a seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assinaladas 
pelos peritos na vistoria administrativa realizada a 
6 de Maio de 2011, de cujo auto se anexa cópia, 
deverá ser ordenado aos proprietários do edifício 
em causa, nos termos previstos no art.º 89º nº 3 
do Regime Geral da Urbanização e da Edificação 
(RJUE), aprovado pelo DL nº 555/99 de 16 de De-
zembro, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 
60/2007 de 4 de Setembro, a execução seguintes 
trabalhos, a completar no prazo máximo de 45 dias 
úteis:
a) Fachadas
- Reparação dos rebocos, incluindo pintura à cor 
original.
- Emparedamento dos vãos, incluindo reboco.
- Reparação do muro de vedação de propriedade, 
com o mesmo tipo de material, devendo o mesmo 
ficar consolidado e estabilizado, podendo no vão 
que existe no muro, na Travessa de Brantães, ser 
colocado um portão para acesso à propriedade.
b) Cobertura
- Reparação geral da cobertura, incluindo os bei-
rais.
- Remoção da vegetação infestante existente em 
algumas zonas da cobertura.
c) Logradouro
- Demolição dos anexos executados com paredes 
em madeira e chapas e coberturas em chapas zin-
cadas, com remoção destes materiais para local 
apropriado e limpeza do local.
Nessa conformidade, ficam por este meio notifica-
dos todos os interessados, acima referidos, para 
ao abrigo do disposto no artigo 101º do Código de 

Procedimento Administrativo (CPA), se pronuncia-
rem, por escrito, se assim o desejarem, sobre esta 
proposta de decisão, no prazo de quarenta dias a 
contar da afixação do presente edital.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, nº 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse Proces-
so poderá ser consultado um anexo fotográfico ao 
Auto de Vistoria que não se encontra exposto jun-
tamente com este Edital.
Vila Nova de Gaia, 8 de abril de 2016
Proc. Nº 861/VT/2015
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal
(Telmo Moreira, Dr.)

AUTO DE VISTORIA
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de 
dois mil e dezasseis, compareceram Luís Manuel da 
Costa Simões, Engenheiro Civil, Fátima Alexandra 
Macedo de Vasconcelos Correia de Almeida, Arqui-
teta e Gaspar Alberto de Sousa Ferreira, Assistente 
Técnico, na qualidade de técnicos designados pela 
Câmara Municipal para procederem à respetiva vis-
toria 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.
Pela parte proprietária ninguém compareceu.
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: 861/VT/2015
Localização: Ângulo da Rua de Brantães, nº 43 com 
a Travessa de Brantães s/nº
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO
Trata-se de um edifício constituído por um piso, im-
plantado à face da via pública, destinado a habita-
ção, devoluto e em estado de abandono e ainda por 
anexos existentes no logradouro. 
Construtivamente o imóvel apresenta-se executado 
com paredes exteriores em alvenaria rebocada e 
pintada, paredes interiores em tabique, tetos em 
estafe, pavimentos revestidos em madeira, e co-
bertura em telha francesa.
Nº de pisos do prédio: 1
Nº total de unidades: 1
Uso da unidade objeto da vistoria: Habitação que 
se encontra devoluta. 
Descrição da unidade objeto da vistoria: Não foi 
possível o acesso ao interior, pelo que a vistoria foi 
efetuada só ao exterior do prédio através do arru-
amento. Contudo foi possível visualizar através de 
vãos que se encontram sem janelas, que o interior 
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encontra-se degradado e vandalizado.
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 e muro
Degradação dos rebocos e deterioração da pintura.
Ausência de janelas e portas e respetivas caixilha-
rias.
Degradação do muro de vedação de proprieda-
de, encontrando-se algumas zonas com cavidades 
acentuadas, podendo ocorrer desagregação e que-
da de pedras sobre a via pública.
(Fotos nºs 01 a 03)
b) Cobertura
Degradação da cobertura incluindo beirais, encon-
trando-se algumas telhas soltas em risco de queda.
Acumulação de vegetação infestante em algumas 
zonas da cobertura.
(Fotos nºs 01 a 06)
c) Logradouro
Existência no logradouro de anexos executados 
com paredes em madeira e chapas e com cober-
turas em chapas onduladas zincadas degradadas e 
soltas, assentes em estrutura metálica, incluindo 
variado tipo de lixo no interior, podendo causar in-
segurança no local.
(Fotos nºs 12 a 15)
3.2 – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existem.
3.3. – UNIDADE / INTERIOR
Não foi possível o acesso ao interior do imóvel. 
Contudo foi possível visualizar através de vãos sem 
janelas que o interior encontra-se degradado, van-
dalizado e com acumulação de variado tipo de lixo 
no interior.
(Fotos nºs 07 a 10)
3.4 – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO
(Apurado através da determinação do nível de con-
servação do imóvel constante da respetiva ficha de 
avaliação anexa ao processo)
3.4.1 – Não aplicável.
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
Reparação dos rebocos incluindo pintura à cor de 
origem.
Emparedamento dos vãos, incluindo reboco.
Reparação do muro de vedação de propriedade, 
com o mesmo tipo de material, devendo o mesmo 
ficar consolidado e estabilizado, podendo no vão 
que existe no muro, na travessa de Brantães ser 
colocado um portão para acesso à propriedade. 
b) Cobertura
Reparação geral da cobertura, incluindo beirais.
Remoção da vegetação infestante existente em al-

gumas zonas da cobertura.
c) Logradouro
Remoção dos anexos executados com paredes em 
madeira e chapas e, com coberturas em chapas 
zincadas, para local apropriado e limpeza do local.
4.2 – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existem.
4.3. – UNIDADE / INTERIOR
Limpeza geral.
4.4 – PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
O prazo para a execução dos trabalhos é de 45 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)
(Fátima Alexandra Macedo de Vasconcelos Correia 
de Almeida) 
(Gaspar Alberto de Sousa Ferreira)
Data de Publicitação: 19/04/2016

EDT-CMVNG/2016/277
(Art.º 70, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal, no uso das competências subdelega-
das pelo despacho n.º 13/PCM/2014 de 10/03 do 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, através da afixação do presente 
Edital, e em cumprimento do despacho por si profe-
rido, datado de 2016/04/04, ficam notificados, José 
Mota Pais e demais interessados no imóvel sito na 
Travessa dos Bairros, n.º 138, da União de Fregue-
sias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, deste 
Concelho, do teor da decisão proferida no processo 
de fiscalização urbanística nº 1273/FU/2011, cujos 
termos e fundamentos a seguir se transcrevem:
"Em referência ao assunto acima identificado, e 
por despacho do Senhor Vice-presidente da Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Gaia, de 2016/04/04, 
notifica-se do seguinte:
Decorrente de uma ação de fiscalização, realiza-
da pelos serviços municipais competentes, ao lo-
cal sito na Travessa dos Bairros, n.º 138, da União 
de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma 
deste município, foram identificadas construções 
ilegalmente executadas, nomeadamente, edifica-
ção térrea com cerca de 100 m2 utilizada como 
habitação confinante com o arruamento público e 
demais construções anexas, violando o disposto no 
artigo 4º, n.º 2 alínea c) do Regime Jurídico da Ur-
banização e Edificação (RJUE) - aprovado pelo D.L. 
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nº 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republi-
cado pelo D.L. n.º 136/2014, de 09 de setembro - e 
que se encontram a ser utilizadas como habitação 
e arrumos.
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.
Nestas circunstâncias, e em cumprimento do pre-
ceituado no n.º 3 do artigo 106º do RJUE, fica V. 
Exa. notificado para, no prazo de 15 dias, se pro-
nunciar por escrito sobre a intenção desta autar-
quia, ordenar a demolição das construções identi-
ficadas.
Findo aquele prazo sem que seja exercido o direito 
de audição que lhe foi concedido ou caso os argu-
mentos apresentados sejam considerados improce-
dentes, a intenção será convertida em ordem, sen-
do V. Exa. posteriormente notificada para no prazo 
de 180 dias proceder voluntariamente à demolição 
das construções.
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 
quaisquer medida coerciva.
Ainda, solicitamos a V. Exa. nos informe, por refe-
rência ao presente processo, da existência e iden-
tificação de demais titulares de direitos sobre as 
edificações e o terreno em causa para exercerem, 
igualmente, o seu direito de audição no âmbito do 
procedimento em curso.
Mais se refere que, através de edital afixado nos 
locais de estilo no mês de abril de 2014 e outubro 
de 2014 foi José Mota Pais e demais interessados, 
notificados dos despachos, que concedeu variados 
prazos para apresentar pedido de licenciamento 
referente às construções identificadas no presente 
processo desde que cumpridos todos as condicio-
nantes referidas e demais legislação aplicável.
Ora, a notificação para proceder à legalização das 
construções, quando possível, será sempre a via 
preferencial, tendo por escopo o princípio da pro-
porcionalidade e da adequabilidade. Não obstante, 
não poderá esquecer-se que esta prerrogativa re-
presenta um ónus para o particular que, informado 
da viabilidade de regularização, deverá desencade-
ar os procedimentos competentes com vista à re-
posição da legalidade urbanística.
Assim sendo, verificando-se que não foi diligencia-
do no sentido da regularização das mesmas, não 
pode esta autoridade administrativa compactuar 
com a manutenção de uma situação ilegal na or-
dem jurídica, razão pela qual, o decurso do prazo 
concedido legítima o recurso à via da demolição.
Acrescenta-se ainda que no decurso dos procedi-
mentos administrativos a adotar, poderá apresen-

tar pedido de licenciamento com vista à regulariza-
ção da operação urbanística ilegalmente executada, 
desde que seja assegurado o cumprimento das nor-
mas legais e regulamentares em vigor e aplicáveis.
Mais se informa que simultaneamente se encontra 
a decorrer um processo de contraordenação, que 
tem como finalidade a punição dos infratores. Ape-
sar deste processo se encontrar interligado com o 
processo de fiscalização urbanística, é distinto da-
quele, e a sua tramitação é autónoma. Quer isto 
dizer que, se na sequência deste processo, for con-
denado a pagar uma coima, tal facto não exonera 
ou dispensa de repor a legalidade urbanística atra-
vés dos meios adequados para o efeito, atrás refe-
ridos."
Vila Nova de Gaia, 4 de abril de 2016.
Data de Publicitação: 20/04/2016

EDT-CMVNG/2016/279
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho nº.81/2014, de 
13 de Novembro, do Senhor Vereador do Pelouro 
da Fiscalização Municipal e Vistorias Administrati-
vas, com competência subdelegada pelo despacho 
n.º 14/PCM/2014, de 10 de março, do Senhor Pre-
sidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
com competência conferida por esta última, na reu-
nião de 25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação 
sita na Rua do Doutor Milheiro, n.º 265, São Fé-
lix da Marinha, 4410-518 VILA NOVA DE GAIA, de 
que, no âmbito do Processo Administrativo nº 74/
VT/2016, foi por despacho daquele Senhor Verea-
dor, de 02 de março de 2016, determinada a rea-
lização de uma vistoria à referida edificação, nos 
termos e para os efeitos do disposto nos artigos 
89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, com vista à avaliação do 
seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 09 de junho 
de 2016 pelas 09:45, sendo que, de acordo com o 
n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, poderá, 
caso se pretenda, até à véspera da data da sua 
realização, ser indicado um perito para intervir na 
mesma e/ou formular quesitos que deseje (m) ver 
respondidos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências acima mencionada.
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Vila Nova de Gaia, 12 de abril de 2016
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira
Data de Publicitação: 22/04/2016

EDT-CMVNG/2016/280
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificada Maria 
de Fátima Rossio Soares, arrendatária da habitação 
sita na Rua do Crasto, entrada 42 3º Dto – Empre-
endimento de Sandim, freguesia de Sandim, deste 
Concelho, de que na sequência da deliberação da 
Câmara Municipal de 07 de Março de 2016, foi or-
denado o despejo imediato do seu agregado fami-
liar e respetivos bens, naquela morada, sendo-lhe 
concedido o prazo de 60 dias seguidos, contados da 
data de afixação do presente Edital, para desocu-
par voluntariamente a habitação, deixando-a livre 
de pessoas e de bens, entregando para o efeito a 
respetiva chave da habitação na Gaiurb – urbanis-
mo e habitação, EM, sob pena de o não fazendo, o 
mesmo ser executado pelas autoridades policiais.
Tal deliberação camarária, fundamenta-se nas con-
clusões do Relatório final, extraídas do Inquérito 
Sumário elaborado nos termos do art.º 37º do Re-
gulamento Municipal para o Arrendamento de Ha-
bitações Sociais, cujas cópias do respetivo processo 
se encontram à disposição, a serem levantadas na 
Gaiurb, EM
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2016/540
Vila Nova de Gaia, 24-03-2016 
Data de Publicitação: 22/04/2016

EDT-CMVNG/2016/284
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Minuta da Ata nº 8 respeitante à Reu-
nião Ordinária realizada no dia 18 de abril de 2016, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 

consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 22 de abril de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/04/2016

EDT-CMVNG/2016/285
(PROC.º Nº 0729/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro que fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito com frente 
para o Caminho das Ribeiras confrontante com as 
traseiras do nº 256 da Rua de S. Pedro, freguesia de 
Vilar do Paraíso, deste concelho, a proceder à ges-
tão de combustível, relativos aos estratos arbustivo 
e subarbustivo, no prazo de VINTE DIAS, contados 
da data de afixação do presente edital, em virtude 
do referido terreno não cumprir os respetivos cri-
térios de gestão de combustível definidos no Anexo 
do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com 
as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis nºs 
15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 de 14 de Ja-
neiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 83/2014, 
de 23 de Maio, estando consequentemente em in-
cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 15º do 
mesmo diploma legal, constituindo assim risco de 
incêndio e perigo para pessoas e bens.
- 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 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
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uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.”
Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal numa faixa de 50 metros relativa-
mente à alvenaria exterior das edificações confi-
nantes, assim como o abate ou poda das árvores 
existentes, não podendo ainda ocorrer quaisquer 
acumulações de substâncias combustíveis, como 
lenha, madeira ou sobrantes vegetais, bem como 
outras substâncias altamente inflamáveis. 
Decorrido o período estipulado no parágrafo ante-
rior, e, em caso de incumprimento desta notifica-
ção, a Câmara Municipal realizará os trabalhos de 
gestão de combustível, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado a res-
sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de processo de execução fiscal, nos termos do Có-
digo de Procedimento Administrativo e do Código 
de Processo Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/04/2016

EDT-CMVNG/2016/288
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO no uso 
das competências delegadas pelo Exmº Senhor 
Presidente da Câmara através do despacho nº 14/
PCM/2014 de 10 de Março de 2014.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 16 de maio de 2016, segunda-
-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 25 de Outubro de 2013, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da terça-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
16.05.2016.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 

ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 19 de abril de 2016.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/04/2016

EDT-CMVNG/2016/289
(PROC.º Nº 0816/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços da Divisão de Espaços Verdes 
e Salubridade da Direcção Municipal de Urbanismo 
e Ambiente, que tendo-se constatado que o terre-
no (com cerca de 3000m² e proximidade com ter-
renos com características primordialmente flores-
tais), sito no gaveto da Rua das Pedreiras de São 
Caetano, confrontante com traseiras e/ou laterais 
das habitações nº 197/199/200, com a Travessa 
Nova de São Caetano, estendendo-se até a lateral 
da habitação nº 80 da citada Travessa Nova de São 
Caetano, freguesia de Vilar do Paraíso, 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, e 
conforme o estabelecido na alínea b) do artigo 49º 
do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, está 
consequentemente em incumprimento do dispos-
to no nº 2 do artigo 15º do mesmo diploma legal, 
constituindo assim risco de incêndio e perigo para 
pessoas e bens, verificando-se ainda que alguns 
ramos de árvores (dentre elas alguns sobreiros), 
encontram-se sobre a via pública estorvando a li-
vre e comoda passagem de veículos automóveis, 
com especial expressão para os veículos pesados 
(acesso para zona predominantemente industrial), 
violando o disposto na alínea n) do artigo 48º do 
citado Regulamento.
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 
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espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.”
Alínea n) do artigo 48.º
“Manter árvores, arbustos, silvados, sebes penden-
tes sobre a via pública, que estorvem a livre e có-
moda passagem e impeçam a limpeza urbana, é 
passível de coima graduada de um décimo até um 
máximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional.”
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 consequentemente ser assegurado o respeti-
vo corte do material vegetal, numa faixa de 50 me-
tros, relativamente à alvenaria exterior dos edifí-
cios confinantes, bem como o abate e/ou poda das 
árvores existentes no terreno que não cumprem os 
critérios 1 – A e 1 – B do Anexo ao respetivo di-
ploma legal, não podendo ainda ocorrer quaisquer 
acumulações de substâncias combustíveis, como 
lenha, madeira ou sobrantes vegetais, e de outras 
substâncias altamente inflamáveis.
Prevê o critério 1 - A do 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 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 artº 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
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, 13 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/04/2016

EDT-CMVNG/2016/290
(PROC.º Nº 0702/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Travessa das Areias, traseiras do nº 117, 
freguesia de Canelas, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
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a qualquer titulo o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/04/2016

EDT-CMVNG/2016/291
(PROC.º Nº 0225/2014 – 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 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 de Ramos, frente ao nº 204, freguesia 
de Canelas, deste concelho, através de Edital nos 
termos da alínea d) do nº1 do artigo 70º do Códi-
go de Procedimento Administrativo aprovado pelo 
Dec. Lei nº 442/91 de 15 de Novembro, para no 
prazo de 20 dias, contados da data da sua afixação 
(08-04-2015) proceder à gestão de combustíveis 
no referido terreno, conforme o disposto no nº 2 
do artigo 15º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de 
Junho, com as alterações introduzidas pelos Decre-
tos-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, decorrido entretanto o 
prazo atrás referido, foi constatado que não cum-
priu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 149º Dec. Lei 
nº 442/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Dec. 
Lei nº 61/96 de 31 de Janeiro e conforme o previsto 
no art.º 6º do Dec. Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, 
fica presentemente e por este meio notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer 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 17 de Maio de 2016 
e pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento 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 correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) 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, 20 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

DESPACHO
Por despacho de 27-01-2015, 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 nº 2 do artigo 
15º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, 
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 
nºs 15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 de 14 de 
Janeiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 83/2014, 
de 23 de Maio,  situado na rua de Ramos, frente ao 
nº 204, freguesia de Canelas, deste concelho, de 
forma a que a área em causa cumpra os respetivos 
critérios de gestão, definidos no Decreto-Lei atrás 
citado e não constitua risco de incêndio e perigo 
para pessoas e bens.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
nº 4 do artigo 21º do decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho com a atual redação e no nº 2 do ar-
tigo 149º Dec. Lei nº 442/91 de 15 de Novembro, 
alterado pelo Dec. Lei nº 61/96 de 31 de Janei-
ro e conforme o previsto no artº 6º do Dec. Lei 
nº 4/2015 de 7 de Janeiro, a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia tomará posse administrativa do 
citado prédio a partir do próximo dia 17 de Maio 
de 2016, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 20 de abril de 2016
Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013) (Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 28/04/2016
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EDT-CMVNG/2016/292
(PROC.º Nº 1152/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
com imóvel inconcluso sito no gaveto da Rua do 
Alquebre (confrontando com o lado esquerdo do nº 
198) com a Rua de S. Mamede (confrontando com 
o lado direito do nº 2099), freguesia de Serzedo 
deste concelho, através de Edital, nos termos da 
alínea d) do nº1 do artigo 70º do Código de Pro-
cedimento Administrativo aprovado pelo Dec. Lei 
nº 442/91 de 15 de Novembro, para no prazo de 
20 dias, contados da data da sua afixação (13-05-
2015) proceder à limpeza do terreno em causa, ao 
abrigo do disposto no artigo 33º e alíneas a) e b) 
do artigo 49º do Regulamento Municipal de Resídu-
os Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova 
de Gaia, e que, decorrido entretanto o prazo atrás 
referido, foi constatado que não cumpriu o que lhe 
foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 149º Dec. Lei 
nº 442/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Dec. 
Lei nº 61/96 de 31 de Janeiro e conforme o previsto 
no art.º 6º do Dec. Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, 
fica presentemente e por este meio, notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer 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 13 de Maio de 2016 
e pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento 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 correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

DESPACHO

Por despacho de 29/01/2015, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do terre-
no com imóvel inconcluso sito no gaveto da Rua do 
Alquebre (confrontando com o lado esquerdo do nº 
198) com a Rua de S. Mamede (confrontado com 
o lado direito do nº 2099), freguesia de Serzedo, 
deste concelho, de forma a que o respetivo terreno 
e imóvel cumpra o definido nesta matéria no Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 149º Dec. Lei nº 442/91 de 15 de No-
vembro, alterado pelo Dec. Lei nº 61/96 de 31 de 
Janeiro e conforme o previsto no art.º 6º do Dec. 
Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia tomará posse administrativa 
do citado prédio a partir do próximo dia 13 de Maio 
de 2016, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 20 de abril de 2016
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: 28/04/2016

EDT-CMVNG/2016/294
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Dr., Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal do Município de 
Vila Nova de Gaia, no uso das competências atribuí-
da pelo despacho n.º 81/2014, de 13 de Novembro, 
do Senhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Mu-
nicipal e Vistorias Administrativas, com competên-
cia subdelegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, 
de 10 de Março, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta últi-
ma, na Reunião de 25 de Outubro de 2013 
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 112º do Código de Procedimen-
to Administrativo, através da afixação do presen-
te Edital, a todos os interessados – proprietário ou 
proprietários do prédio urbano sito na Rua Ernes-
to Silva, n.º 47, freguesia de Santa Marinha e São 
Pedro da Afurada, deste concelho de Vila Nova de 
Gaia -, de que, no âmbito do Processo Administra-
tivo nº 97/VT/2016, foi determinada a realização 
de uma vistoria administrativa ao referido prédio.
Assim, os peritos adstritos a esta Divisão de Fisca-
lização do Município de Vila Nova de Gaia deslocar-
-se-ão ao local acima referido no dia 13 de junho de 
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2016, aproximadamente pelas 11h00, a fim de se 
levar a efeito uma vistoria administrativa nos ter-
mos do disposto no art.º 90º do Regime Jurídico da 
Edificação e da Urbanização (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de dezembro, alterado 
por legislação posterior, no sentido de ser analisado 
o estado de conservação do referido imóvel.
Nos termos do disposto no nº 3 do art.º 90º do 
RJUE, poderão os aqui notificados, caso o desejem, 
até à véspera da data da realização da diligência, 
indicar um perito para intervir na realização da vis-
toria e/ou formular quesitos que queiram ver res-
pondidos pelos peritos participantes na vistoria.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, nº 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30.
Vila Nova de Gaia, 08 de abril de 2016
Proc. Nº 97/VT/2016
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira
Data de Publicitação: 29/04/2016

EDT-CMVNG/2016/295
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento da Polícia Municipal, da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho n.º 81/PCM/2014, 
de 13 de Novembro, do Senhor Vereador do Pelou-
ro da Fiscalização Municipal e Vistorias Administra-
tivas, com competência subdelegada pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última, na Reunião de 25 de Ou-
tubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação sita 
no ângulo da Rua do viso, 481 C/ a Travessa do 
Corgo, 229, freguesia de Canidelo, V. N. Gaia, de 
que, no âmbito do Processo Administrativo nº 230/
VT/2016, foi pelo despacho do Senhor Vereador do 
Pelouro da Fiscalização Municipal e Vistorias Admi-
nistrativas, Dr. Manuel Monteiro, de 06/04/2016, 
determinada a realização de uma vistoria à refe-
rida edificação, a título oficioso, nos termos e para 
os efeitos do disposto nos artigos 89.º e seguintes 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
redação que lhe é conferida pela legislação sub-
sequente, com vista à avaliação do seu estado de 
conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 14/06/2016, 
pelas 9:45 horas, sendo que, de acordo com o n.º 
3 do art.º 90.º daquele diploma legal, poderá, caso 
se pretenda, até à véspera da data da sua realiza-

ção, ser indicado um perito para intervir na mesma 
e/ou formular quesitos que pretenda ver respondi-
dos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências, atribuída pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última na Reunião de 25 de Ou-
tubro de 2013.
Vila Nova de Gaia, 12 de abril de 2016.
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira
Data de Publicitação: 29/04/2016

EDT-CMVNG/2016/296
(PROC. º Nº 1222/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua das Pontes, frente ao nº 247, freguesia 
de Canelas, deste concelho, a proceder à limpeza 
do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
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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 abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 29/04/2016

EDT-CMVNG/2016/297
(PROC.º Nº 0515/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito em frente ao nº 193 da Rua das Motas, fregue-
sia de Canidelo, deste concelho, verificou-se que 
a limpeza no referido terreno foi iniciada porém a 
mesma não foi concluída, fica notificado a proceder 
à conclusão da mesma no prazo de VINTE DIAS, 
contados da data de afixação do presente edital, 
em virtude do seu estado violar o disposto no ar-
tigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 

espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 29/04/2016

EDT-CMVNG/2016/298
(PROC.º Nº 0997/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o logradou-
ro sito na Rua João Paulo II, nº 225, freguesia de 
Canidelo, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo, bem como à poda de uma árvore (pinhei-
ro) a propender para o quintal vizinho, no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.



Nº 64 | abril 2016 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 59

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, bem como o corte/
abate da árvore (pinheiro) cujos ramos propendem 
para o quintal vizinho.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de abril de 2016
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 29/04/2016
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