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A.1. MINUTA DA ATA N.º 11
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
06 DE MAIO DE 2013
PRESENTES:
- A Senhora Vereadora Maria Amélia Traça Macha-
do;
- O Senhor Vereador Dr. Eduardo Vítor de Almeida 
Rodrigues; 
- O Senhor Vereador Francisco Mário Dorminsky de 
Carvalho;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Veneranda de Lurdes 
Barbosa Carneiro;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira; 
- O Senhor Vereador Dr. Mário Rui Figueira de Cam-
pos Fontemanha;
- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
Azevedo 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO Nº. 1 DO ARTº. 64 DA LEI Nº. 169/99:  
- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Filipe 
Menezes Lopes
- O Senhor Vice-Presidente Firmino Jorge Anjos Pe-
reira
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira
- O Senhor Vereador Eng.º Rui Jorge Almeida Car-
doso;
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- A Senhora Vereadora Maria Amélia Traça Machado
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- O Senhor Diretor Municipal de Administração e 
Finanças, Dr. António Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 10 horas e 15 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 11 horas e 30 minutos

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 9 DA REU-
NIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22 DE 
ABRIL DE 2013
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var definitivamente a ata nº 9 da reunião extraordi-
nária realizada no dia 22 de Abril de 2013.
2- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA FLE-
XÍVEL DA CÂMARA DE VILA NOVA DE GAIA
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA aprovar a al-
teração da Estrutura Flexível da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: PSD/CDS-PP 4 VOTOS
ABSTENÇÃO: - PS 3 VOTOS 
3- DESPACHO DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS HO-
NORÍFICAS MUNICIPAIS NAS COMEMORAÇÕES DO 
25 DE ABRIL DE 1974
DESPACHO
Considerando que:

A concessão de Medalhas Municipais se destina a 
homenagear e distinguir pessoas, singulares ou co-
letivas, nacionais ou estrangeiras, que se tenham 
notabilizado por ações dignas de reconhecimento e 
apreço geral, com relevo marcante para o Município 
de Vila Nova de Gaia.
As medalhas são entregues em cerimónia pública 
e solene.
O Município vai levar a efeito, no próximo dia 25 
de Abril, uma sessão solene comemorativa dos 39 
anos do 25 de Abril de 1974.
Compete à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
deliberar sobre a concessão de medalhas munici-
pais, mas face à proximidade da data não é possí-
vel reunir extraordinariamente a Câmara.
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 2º e 3º do 
Regulamento Municipal para a Concessão de Me-
dalhas Honoríficas e do nº 3 do artigo 68º da Lei 
nº 169/99, de 18 de Setembro, e tendo em conta 
a instrução e parecer da Comissão para Avaliação 
de Méritos:
Aprovo a atribuição de medalhas honoríficas mu-
nicipais, às seguintes entidades e personalidades:
I - MEDALHAS DE MÉRITO
Mérito Cívico
Ouro
- Arquiteto Nuno Rodrigo Martins Portas
Mérito Profissional
Ouro
- Joaquim Orlando Fonseca Massena 
- Auto-Ribeiro, Lda
- Mérito Cultural e Científico
Ouro
- Escultor José Joaquim Rodrigues
- Pintor José Emídio Cardoso Rodrigues da Silva
- Os Plebeus Avintenses
Prata
- Ginasiano, Escola de Dança
- Fundação Manuel Leão
- Grupo Folclórico Santo André de Lever
- Joaquim Rocha Neves da Silva
- Maria Lourdes Henriques de Sousa
II – MEDALHAS DE VALOR E ALTRUÍSMO
Ouro
- Chefe Fernando Manuel Oliveira Reis (a título pós-
tumo)
- Padre Avelino Jorge Pereira Soares
- Padre Albino José Gonçalves Reis
À Câmara para ratificação.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 22 de abril 
de 2013.
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia
(Luís Filipe Menezes)
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 22.04.2013 
que aprovou a atribuição de Medalhas Honoríficas 
Municipais nas Comemorações do 25 de Abril de 
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1974.
4- CEDÊNCIA A TÍTULO GRATUITO DE VIATURA À 
ASSOCIAÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO CO-
MUNITÁRIO DE LAVADORES
Inf. 008/GVAT/2013
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a cedência a título gratuito do veículo ligeiro 
de mercadorias, da marca Fiat, com a matrícula 
10-HB-78, de 2008, avaliado em € 12.500,00 à 
Associação Social e Desenvolvimento Comunitário 
de Lavadores, nos termos da Informação nº 008/
GVAT/2013 de 27 de Março de 2013. 
5- CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA EB1 
DA SERRA DO PILAR À ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS 
DO TORNE E PRADO, IPSS
Inf. 007/GVAT/2013
Despacho do Sr. Presidente. “À Câmara. 2013.03.05”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a minuta do contrato de cedência pelo prazo de 30 
anos, automaticamente renovável, a celebrar com 
a Associação das Escolas do Torne e Prado, pessoa 
coletiva nº 502172185, com sede na Rua Afonso 
de Albuquerque, freguesia de Santa Marinha com a 
isenção total do pagamento do valor da cedência, 
avaliada em 1084,90 €/mês (mil e oitenta e quatro 
euros e noventa cêntimos por mês, nos termos da 
Informação nº 007/GVAT/2013 de 15 de Março de 
2013. 
6- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL POR SERVIÇO DE TRANSPORTE SOLI-
CITADO PELO FUTEBOL CLUBE DE GAIA
Inf. 11/GVMF DE 2013.04.02
Despacho do Sr. Presidente. “À Câmara.  17.04.2013”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa total do pagamento de taxa muni-
cipal por serviço de transporte, solicitado pelo Fu-
tebol Clube de Gaia, nos termos da Informação nº 
11/GVMF/2013 de 02 de Abril de 2013. 
7- PROPOSTA DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 
NO VALOR DE 9.000 EUROS A ATRIBUIR À FANFAR-
RA JUVENTUDE DA MADALENA
Inf. 04/VRC/2013 de 2013.01.17
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE atri-
buir uma comparticipação financeira no valor de 
9.000,00 € à Fanfarra Juventude da Madalena, bem 
como aprovar a minuta do protocolo a celebrar en-
tre o Município de Vila Nova de Gaia e a Fanfarra 
Juventude da Madalena, nos termos da Informação 
nº 4/VRC/2013 de 17 de Janeiro de 2013. 
8- PROTOCOLO DE COMODATO A ESTABELECER 
ENTRE BRASILINO MOREIRA DUARTE, SUSANA 
CLÁUDIA SERRA TEIXEIRA PINTO FERREIRA, AD-
MINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO PORTO E 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
Inf. 17/VRC/2013 de 2013.04.19
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara. 

24.04.2013”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o protocolo de comodato a estabelecer entre 
Brasilino Moreira Duarte, Susana Cláudia Serra 
Teixeira Pinto Ferreira, Administração Regional de 
Saúde do Porto e a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, de cedência de terreno para parque de 
estacionamento.
9- RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
SOCIEDADE COMERCIAL TEXLIMCA SA
Inf. 023/2013 de 2013.04.29
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a renovação do Protocolo de Colaboração a ce-
lebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a 
Sociedade Comercial TEXLIMCA SA, nos termos da 
Informação nº 023.13 de 29 de Abril de 2013. 
10- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMA-
RA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA E A ESCOLA 
SECUNDÁRIA ARQUITETO OLIVEIRA FERREIRA
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara. 
2013.04.30”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o Protocolo de Cooperação a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a Escola 
Secundária Arquiteto Oliveira Ferreira, nos termos 
protocolados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
11- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO 
DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICI-
PAIS SOLICITADO PELO INSTITUIÇÃO OLHARFU-
TURO
Inf. 100/13/DMSG/GF
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção total do pagamento das taxas de uti-
lização de viaturas municipais, solicitado pela Ins-
tituição Olharfuturo, nos termos da Informação nº 
100/13/DMSG/GF de 25 de Março de 2013. 
12- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO 
DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICI-
PAIS SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE CONDO-
MÍNIOS DA URBANIZAÇÃO DE VILA D’ESTE
Inf. 102/13/DMSG/GF
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a isenção total do pagamento das taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais, solicitado pela Associa-
ção de Condomínios da Urbanização de Vila d’Este, 
nos termos da Informação nº 102/13/DMSG/GF de 
26 de Março de 2013. 
13- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO 
DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICI-
PAIS SOLICITADO PELO FUTEBOL CLUBE DE GAIA
Inf. 108/13/DMSG/GF
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara.”
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Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção total do pagamento das taxas de uti-
lização de viaturas municipais, solicitado pelo Fu-
tebol Clube de Gaia, nos termos da Informação nº 
108/13/DMSG/GF de 01 de Abril de 2013. 
14- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO 
DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICI-
PAIS SOLICITADO PELO MOVIMENTO DINÂMICO 
CULTURAL DE SANDIM
Inf. 50/13/DMSG/GF
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção total do pagamento das taxas de uti-
lização de viaturas municipais, solicitado pelo Movi-
mento Dinâmico – Cultural de Sandim, nos termos 
da Informação nº 50/13/DMSG/GF de 07 de Feve-
reiro de 2013. 
15- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO 
DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICI-
PAIS SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDA-
RIEDADE SOCIAL DE LEVER
Inf. 85/13/DMSG/GF
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção total do pagamento das taxas de uti-
lização de viaturas municipais, solicitado pela Asso-
ciação de Solidariedade Social de Lever, nos termos 
da Informação nº 85/13/DMSG/GF de 14 de Março 
de 2013. 
16- HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE SUCATA
Inf. 195/2013/DMP
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara.”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o Edital da Hasta Pública, Condições Gerais da 
Alienação e Condições Técnicas, bem como a com-
posição da Comissão, para alienação de sucata, nos 
termos da Informação nº 195/2013/DMP de 17 de 
Abril de 2013. 
17- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O 
CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABA-
LHADORES DE VILA NOVA DE GAIA (CCD) PARA 
APOIO FINANCEIRO NA PROMOÇÃO E DESENVOL-
VIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RECREA-
TIVAS E DESPORTIVAS DOS SEUS ASSOCIADOS
Despacho do Sr. Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a prorrogação do protocolo celebrado entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e o Centro de Cul-
tura e Desporto dos Trabalhadores de Vila Nova de 
Gaia a 22 de Junho de 2012 nos termos da minuta 
do aditamento junta à informação do Diretor Muni-
cipal de Administração e Finanças de 2013.04.30.
18- CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DA EM-
PREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ALTO 
RENDIMENTO – ADJUDICATÁRIO J. GOMES, SO-
CIEDADE DE CONSTRUÇÕES CÁVADO SA
Despacho do Sr. Presidente. “À Câmara”

Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a cessão de posição contratual da Empreitada 
de Construção do Centro de Alto rendimento de Vila 
Nova de Gaia, adjudicada a J. Gomes, Sociedade 
de Construções do Cávado SA, à Telhabel / J. Go-
mes, ACE, nos termos da informação 123/DMCPA 
de 2013.05.02.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTO JURÍDI-
COS
19- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 
DE ATRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS
Inf. 31/CJ 2013.04.15
Despacho do Sr. Presidente. “À Câmara.2013.04.26”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a proposta de alteração ao Regulamento de 
Atribuição de Benefícios Públicos, nos termos da 
Informação nº 31/CJ de 15 de Abril de 2013. 
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
20-AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR JOB LUÍS PE-
REIRA SOARES E AMÉLIA MARQUES PETIZ PEREI-
RA SOARES CONTRA O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA, A TRAMITAR PELO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO E FISCAL DO PORTO SOB O Nº 744/03
Inf. 144/C 2013.04.05
Despacho do Sr. Presidente. “À Câmara.2013.04.29”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
21- OPOSIÇÃO A PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 
Nº 2819/09.8BEPRT INTENTADO POR COMPANHIA 
CERÂMICA DAS DEVESAS SA CONTRA A CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
Inf. 147/C 2013.04.09
Despacho do Sr. Presidente. “À Câmara.2013.04.26”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE VIAS MUNICIPAIS E 
MOBILIDADE
22- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
RENOVAÇÃO DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO 
PRIVATIVO PARA 2013 SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CRESTU-
MA
Inf. 8501/13/DMM de 2013.03.26
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
do pagamento da taxa devida pela renovação da 
licença de um lugar de estacionamento privativo 
para o ano de 2013, solicitado pela Associação de 
Solidariedade Social de Crestuma, nos termos da 
Informação nº 8501/13/DMM de 2013/03/26.
23- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
RENOVAÇÃO DE UM LUGAR DE ESTACIONAMEN-
TO PRIVATIVO PARA 2013 SOLICITADO PELA AS-
SOCIAÇÃO RECREATIVA OS MAREANTES DO RIO 
DOURO
Inf. 8696/13/DMM de 2013.03.28
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
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Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
do pagamento da taxa devida pela renovação da 
licença de um lugar de estacionamento privativo 
para o ano de 2013, solicitado pela Associação re-
creativa “Os Mareantes do Rio Douro”, nos termos 
da Informação nº 8696/13/DMM de 2013/03/28.
24- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
RENOVAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO 
PRIVATIVO PARA 2013 SOLICITADO POR ADÉRITO 
LOPES
Inf. 9467/13/DMM de 2013.04.10
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE auto-
rizar o pagamento da taxa devida pela renovação 
da licença de um lugar de estacionamento priva-
tivo, acrescido dos respetivos juros de mora e em 
duas prestações também acrescidas dos respetivos 
juros, solicitado por Adérito Lopes, nos termos da 
Informação nº 9467/13/DMM de 2013/04/10.
25- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
RENOVAÇÃO DE SEIS LUGARES DE ESTACIONA-
MENTO PRIVATIVO PARA 2013 SOLICITADO PELA 
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (MAFAMUDE)
Inf. 8700/13/DMM de 2013.03.28
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
do pagamento da taxa devida pela renovação da 
licença de seis lugares de estacionamento privativo 
para o ano de 2013, solicitado pela PSP – Polícia 
de Segurança Pública (Mafamude), nos termos da 
Informação nº 870013/DMM de 2013/03/28.
26- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
RENOVAÇÃO DE QUATRO LUGARES DE ESTACIO-
NAMENTO PRIVATIVO PARA 2013 SOLICITADO 
PELA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (VALADA-
RES)
Inf. 8707/13/DMM de 2013.03.28
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
do pagamento da taxa devida pela renovação da li-
cença de quatro lugares de estacionamento privati-
vo para o ano de 2013, solicitado pela PSP – Polícia 
de Segurança Pública (Valadares), nos termos da 
Informação nº 8707/13/DMM de 2013/03/28.
27- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
RENOVAÇÃO DE TRÊS LUGARES DE ESTACIONA-
MENTO PRIVATIVO PARA 2013 SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA – BOMBEIROS VO-
LUNTÁRIOS DOS CARVALHOS
Inf. 8087/13/DMM de 2013.03.21
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
do pagamento da taxa devida pela renovação da 
licença de três lugares de estacionamento privativo 
para o ano de 2013, solicitado pela Associação Hu-
manitária – Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, 
nos termos da Informação nº 8087/13/DMM de 
2013/03/21.

28- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
RENOVAÇÃO DE DEZ LUGARES DE ESTACIONA-
MENTO PRIVATIVO PARA 2013 SOLICITADO PELA 
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO DE PEDROSO
Inf. 8085/13/DMM de 2013.03.21
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
do pagamento da taxa devida pela renovação da 
licença de dez lugares de estacionamento privati-
vo para o ano de 2013, solicitado pela paróquia de 
São Pedro de Pedroso, nos termos da Informação 
nº 8085/13/DMM de 2013/03/21.
29- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
RENOVAÇÃO DE DOIS LUGARES DE ESTACIONA-
MENTO PRIVATIVO PARA 2013 SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS NOSSA SE-
NHORA DA ESPERANÇA DE SANDIM
Inf. 8095/13/DMM de 2013.03.21
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
do pagamento da taxa devida pela renovação da 
licença de dois lugares de estacionamento privati-
vo para o ano de 2013, solicitado pela Associação 
de Socorros Mútuos N. Sra da Esperança de San-
dim, nos termos da Informação nº 8095/13/DMM 
de 2013/03/21.
30- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
RENOVAÇÃO DE DOIS LUGARES DE ESTACIONA-
MENTO PRIVATIVO PARA 2013 SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA
Inf. 7912/13/DMM de 2013.03.20
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
do pagamento da taxa devida pela renovação da 
licença de dois lugares de estacionamento privativo 
para o ano de 2013, solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Santa Marinha, nos termos da Informa-
ção nº 7912/13/DMM de 2013/03/20.
31- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
RENOVAÇÃO DE DOIS LUGARES DE ESTACIONA-
MENTO PRIVATIVO PARA 2013 SOLICITADO PELO 
JARDIM DE INFÂNCIA DE CAMPOLINHO
Inf. 7826/13/DMM de 2013.03.19
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
do pagamento da taxa devida pela renovação da 
licença de dois lugares de estacionamento priva-
tivo para o ano de 2013, solicitado pelo Jardim de 
Infância de Campolinho, nos termos da Informação 
nº 7826/13/DMM de 2013/03/19.
32- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
RENOVAÇÃO DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO 
PRIVATIVO PARA 2013 SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO DAS ESCOLAS DO TORNE E DO PRADO
Inf. 7827/13/DMM de 2013.03.19
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
do pagamento da taxa devida pela renovação da 
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licença de um lugar de estacionamento privativo 
para o ano de 2013, solicitado pela Associação das 
escolas do Torne e do Prado, nos termos da Infor-
mação nº 7827/13/DMM de 2013/03/19.
33- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
RENOVAÇÃO DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO 
PRIVATIVO PARA 2013 SOLICITADO PELA RÁDIO 
RENASCENÇA LDª
Inf. 7294/13/DMM de 2013.03.12
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
do pagamento da taxa devida pela renovação da 
licença de um lugar de estacionamento privativo 
para o ano de 2013, solicitado pela Rádio Renas-
cença Ld.ª, nos termos da Informação nº 7294/13/
DMM de 2013/03/12.
34- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
RENOVAÇÃO DE UM LUGAR DE ESTACIONAMENTO 
PRIVATIVO PARA 2013 SOLICITADO PELO GAIENSE
Inf. 7147/13/DMM de 2013.03.11
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isen-
tar do pagamento da taxa devida pela renovação 
da licença de um lugar de estacionamento priva-
tivo para o ano de 2013, solicitado pelo Gaiense, 
nos termos da Informação nº 7147/13/DMM de 
2013/03/11.
35- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
RENOVAÇÃO DE OITO LUGARES DE ESTACIONA-
MENTO PRIVATIVO PARA 2013 SOLICITADO PELO 
TRIBUNAL JUDICIAL DE VILA NOVA DE GAIA
Inf. 7156/13/DMM de 2013.03.11
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
do pagamento da taxa devida pela renovação da 
licença de oito lugares de estacionamento privativo 
para o ano de 2013, solicitado pelo Tribunal Judicial 
de Vila Nova de Gaia, nos termos da Informação nº 
7156/13/DMM de 2013/03/11.
36- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
RENOVAÇÃO DE DOIS LUGARES DE ESTACIONA-
MENTO PRIVATIVO PARA 2013 SOLICITADO PELO 
JARDIM DE INFÂNCIA QUINTA DO VALE
Inf. 8495/13/DMM de 2013.03.26
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
do pagamento da taxa devida pela renovação da 
licença de dois lugares de estacionamento privativo 
para o ano de 2013, solicitado pelo Jardim de In-
fância Quinta do Vale, nos termos da Informação nº 
8495/13/DMM de 2013/03/26
37- PEDIDO DE APROVAÇÃO DE TARIFÁRIOS 2013 
– CENTRO CÍVICO E LUIZ I
Inf. 8954/13/DMM de 2013.04.03
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var os tarifários para 2013 dos parques do Cen-
tro Cívico e D. Luiz, nos termos da informação nº. 

8954/2013DMM de 2013.04.03
38- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM VILAR 
DO PARAÍSO
Inf. 7083/13/DMM de 2013.03.15
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos da 
Informação nº 7083/13/DMM de 2013/03/15.
39- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA TRA-
VESSA DA RUA NOVA DA RAPOSA – FREGUESIA DE 
PEDROSO
Inf. 6875/13/DMM de 2013.03.26
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos da 
Informação nº 6875/13/DMM de 2013/03/26.
40- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
DOS FRADINHOS – FREGUESIA DE S. FÉLIX DA 
MARINHA
Inf. 9339/13/DMM de 2013.04.09
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos da 
Informação nº 9339/13/DMM de 2013/04/09.
41- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NAS RUAS 
DO RODELO E FUNCHEIROS – FREGUESIA DE CA-
NIDELO
Inf. 9359/13/DMM de 2013.04.09
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos da 
Informação nº 9359/13/DMM de 2013/04/09.
42- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
DO PICOTO – FREGUESIA DE GULPILHARES
Inf. 8142/13/DMM de 2013.03.22
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos da 
Informação nº 8142/13/DMM de 2013/03/22.
43- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA PRACE-
TA JOSÉ FERREIRA MENDONÇA - MADALENA
Inf. 10204/13/DMM de 2013.03.22
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos da 
Informação nº 10204/13/DMM de 2013/04/22.
44- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – FREGUE-
SIA DE AVINTES
Inf. 8012/13/DMM de 2013.04.09
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos da 
Informação nº 8012/13/DMM de 2013/04/09.
45- PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL DA 
OBRA EM 60 DIAS – EMPREITADA DE CONSTRU-
ÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM BETÃO CICLÓPICO 
NA RUA ABÍLIO DE AZEVEDO – S. PEDRO DA AFU-
RADA
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Inf. 8809/13/DMCCRVM-EMP/P de 2013.04.02
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a prorrogação de prazo contratual em 60 dias 
“Empreitada de Construção de Muro de Suporte em 
Betão Ciclópico na Rua Abílio de Azevedo - S. Pedro 
da Afurada, nos termos da Informação nº 8809/13/
DMM de 2013/04/02.
46- PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CON-
TRATUAL DA OBRA EM 45 DIAS – EMPREITADA DE 
VALORIZAÇÃO E REORDENAMENTO DO ESPAÇO LI-
TORAL DE VILA NOVA DE GAIA – RECUPERAÇÃO 
DO CORREDOR ECOLÓGICO DA RIBEIRA DE ATI-
ÃES
Inf. 9790/13/DMCCRVM-EMP/P de 2013.04.16
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a prorrogação de prazo contratual em 45 dias  “Em-
preitada de Valorização e reordenamento do espaço 
Litoral de Vila Nova de Gaia – Recuperação do Cor-
redor Ecológico da Ribeira de Atiães”, nos termos 
da Informação nº 9790/13/DMM de 2013/04/16.
47- PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE 
ESTACIONAMENTO PRIVATIVO SOLICITADO POR 
BERNARDINO JOAQUIM ALVES BARBOSA
Inf. 9761/13/DMM de 2013.04.15
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE autori-
zar o pagamento da taxa devida pela renovação da 
licença de um lugar de estacionamento privativo, 
acrescido dos respetivos juros de mora, solicitado 
por Bernardino Joaquim Alves Barbosa, nos termos 
da Informação nº 9761/13/DMM de 2013/04/15.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E 
QUALIDADE DE VIDA
48- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA REFERENTE 
A TRANSPORTE EFETUADO PELOS BOMBEIROS E 
PROTEÇÃO CIVIL SOLICITADO POR FERNANDO 
SILVA RIBEIRO
Inf. 69/2013 (DMASS) DE 2013.03.21
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
do pagamento total a taxa referente aos serviços 
prestados pelos Bombeiros/Proteção Civil, solicita-
do por Fernando Silva Ribeiro, nos termos da Infor-
mação nº 69/2013 de 2013/03/21.
49- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE VISTORIA 
ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR JOSÉ FERNAN-
DO RIBEIRO DA SILVA
Inf. 66/2013 DE 2013.03.20
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a redução em 75% do pagamento da taxa de 
vistoria administrativa, solicitada por José Ribeiro 
da Silva, nos termos da Informação nº 66/2013 de 
2013/03/20.
50- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE VISTORIA 

ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR EURIDICE LU-
ZIA SOUSA FERREIRA
Inf. 65/2013 (DMASS) DE 2013.03.20
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a redução em 75% do pagamento da taxa de 
vistoria administrativa, solicitada por Euridice Lu-
zia Sousa Ferreira, nos termos da Informação nº 
65/2013 de 2013/03/20
51- PEDIDO DE DISPENSA DE TAXAS SOLICITADO 
POR PAULA MARIA MARTINS RIBEIRO COELHO
Inf. 20/13/DMASQV DE 2013.03.21
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a redução em 75% do pagamento da taxa devida 
pela emissão da licença de construção, solicitada 
por Paula Maria Martins Ribeiro Coelho, nos termos 
da Informação nº 20/2013 de 2013/03/21.
52- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE VISTORIA 
ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR MARIA CON-
CEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS
Inf. 79/2013 (DMASS) DE 2013.03.25
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção total do pagamento da taxa de vis-
toria administrativa, solicitada por Maria Concei-
ção Oliveira Santos, nos termos da Informação nº 
79/2013 de 2013/03/25.
53- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE VISTORIA 
ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR SÓNIA MAR-
GARIDA VIEIRA DA SILVA
Inf. 20/201 Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À 
Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a redução em 75% do pagamento da taxa de 
vistoria administrativa, solicitada por Sónia Marga-
rida Vieira da Silva, nos termos da Informação nº 
20/2013 de 2013/01/22.
54- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE VISTORIA 
ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR SOFIA AURO-
RA DA SILVA PINHO
Inf. 237/2013 (DMASS) DE 2012.10.02
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a redução em 75% do pagamento da taxa de 
vistoria administrativa, solicitada por Sofia Auro-
ra da Silva Pinho, nos termos da Informação nº 
237/2013 de 2013/010/02.
55- TRANSFERÊNCIA DE OCUPAÇÃO DE VENDA Nº 
104A – 12 M2 – RAMO DE ATIVIDADE: MALHAS – 
FEIRA DOS CARVALHOS
Inf. 116/2013/AE de 2013.04.22
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a transferência de ocupação de venda nº 104ª 
– 12m2 – ramo de atividades: malhas – Feira dos 
Carvalho, solicitada por Vitorino Martins da Silva Ri-
bas, nos termos da Informação nº 116/2013/AE de 
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2013/04/22.
56- PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO À FUN-
CIONÁRIA FÁTIMA CRISTINA DA SILVA NEVES 
VIEIRA
Inf. 32/DMASQV/2013 de 2013.04.22
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE prece-
dido de votação secreta arquivar o processo disci-
plinar instaurado à funcionária Fátima Cristina da 
Silva Neves Vieira, em cumprimento do disposto 
no nº 1 do artigo 48º do Estatuto Disciplinar, nos 
termos da Informação nº 32/DMASQV/2013 de 
2013.04.22.
57- CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA E O VILA FUTEBOL CLUBE PARA REALIZA-
ÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E BENEFICIA-
ÇÃO DE INSTALAÇÕES
Inf. 37/DMASQV/2013 de 2013.04.26
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE atribuir 
um apoio financeiro de € 15.000,00 ao Vila Futebol 
Clube, mediante a celebração de contrato-progra-
ma de desenvolvimento desportivo, nos termos da 
Informação nº 37/DMASQV/2013 de 2013.04.26.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
58- REGULARIZAÇÃO DA CONTA GAIA.EDU 
Inf. 9252/2013/DME
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação:
Deliberado por UNANIMIDADE aprovar o perdão da 
dívida nos termos da Informação nº 9252/2013/
DME de 2013/04/08.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE POLICIA
59- PEDIDO DE ISENÇÃO TOTAL DE TAXAS SOLICI-
TADO PELA APPACDM – ASSOCIAÇÃO PORTUGUE-
SA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE 
MENTAL
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a isenção total das taxas relativas à “Caminhada 
dos Sorrisos”, promovida pela Associação Portugue-
sa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, 
nos termos da Informação nº 583/DMP/2013 de 
2013/04/15.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO
60- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS SOLICITADO 
PELO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA IGREJA DO 
SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção do pagamento de taxas liquidadas no 
montante global de € 81,00, solicitado pelo Centro 
Social Paroquial da Igreja do Senhor da Vera Cruz 
do Candal, nos termos da Informação 007/DMU/

RC/2013 de 2013/04/05.
61- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS SOLICITADO 
PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUE-
SIA DE SANTA MARINHA
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção do pagamento de taxas liquidadas no 
montante global de € 81,00, solicitado pelo Fábrica 
da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Marinha, 
nos termos da Informação 006/DMU/RC/2013 de 
2013/04/05.
62- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS RELATIVAS 
A PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE DIVERTIMEN-
TO PÚBLICO SOLICITADO PELO MOISÉS F. VIEIRA 
MELO
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a redução do pagamento de taxas relativas ao 
licenciamento de divertimento público, em 30%, 
solicitado por Moisés F. Vieira Melo, nos termos in-
formados pela Gaiurb EEM.
63- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS RELATIVAS A 
PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE DIVERTIMENTO 
PÚBLICO SOLICITADO PELO CENTRO CULTURAL 
DESPORTIVO ARCA DE NOÉ
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção do pagamento de taxas relativas ao 
licenciamento de divertimento público, solicitado 
pelo Centro Cultural Desportivo Arca de Noé, nos 
termos informados pela Gaiurb EEM.
64- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CANIDELENSE
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a isenção do pagamento de taxas liquidadas e pa-
gas no montante global de € 951,27, solicitado pela 
Associação Recreativa Canidelense, nos termos da 
Informação 009/DMU/RC/2013 de 09.04.2013.
A Senhora Vereadora Dr.ª Elisa Cidade ausentou-se 
da reunião.
65- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS EM 30% SOLI-
CITADO POR MARIA FILOMENA BARBOSA DE SOU-
SA CONCEIÇÃO
Despacho do Sr. Vice-Presidente. “À Câmara”
Retirado da ordem de Trabalhos

DIVERSOS
66- CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL SOLICITADO PELO MOVIMENTO DE CI-
DADÃOS POR GAIA
Inf. Nº 08/13
Despacho do Sr. Presidente. “À Câmara. 12.04.2013”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção do pagamento de taxas relativas à 
cedência do auditório municipal, solicitado pelo Mo-
vimento de Cidadãos por Gaia, nos termos da In-
formação nº 08/13 de 10.04.2013.
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67- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA  
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

E nada mais havendo a tratar, quando eram 11 ho-
ras e 30 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
minuta aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no art.º 27.º do CPA, e no nº. 3 do art.º 
92º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, bem 
como do nº. 3 do art.º 11.º do Regimento da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2009.11.06.
E eu, António Carlos Sousa Pinto, o Diretor Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
A Vereadora, (Maria Amélia Traça)

A.2. MINUTA DA ATA N.º 12
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
22 DE MAIO DE 2013
PRESENTES:
- A Senhora Vereadora Maria Amélia Traça Macha-
do;
- O Senhor Vice-Presidente Firmino Jorge Anjos Pe-
reira;
- O Senhor Vereador Dr. Eduardo Vítor de Almeida 
Rodrigues;
 - A Senhora Vereadora Dr.ª Veneranda de Lurdes 
Barbosa Carneiro;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Eng.ª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
Azevedo;
- O Senhor Vereador Eng.º Rui Jorge Almeida Car-
doso;
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO N°. 1 DO ART°. 64 DA LEI N°. 169/99:
- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Filipe 
Menezes Lopes;
- O Senhor Vereador Francisco Mário Dorminsky de 
Carvalho;
- O Senhor Vereador Dr. Mário Rui Figueira de Cam-
pos Fontemanha;
PRESIDIU À REUNIÃO:
-O Senhor Vice-Presidente Firmino Jorge Anjos Pe-
reira SECRETARIOU A REUNIÃO:
- O Senhor Diretor Municipal de Administração e 
Finanças, Dr. António Carlos Sousa Pinto;
HORA DA ABERTURA: 17 horas e 05 minutos. 
HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 55 minutos

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ATAS N.ºs 10 e 11 
DA REUNIÃO PÚBLICA REALIZADA NO DIA 24 DE 
ABRIL DE 2013 E DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALI-

ZADA EM 6 DE MAIO DE 2013, RESPETIVAMENTE
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var definitivamente as Atas n.ºs 10 e 11 da reunião 
pública realizada no dia 24 de Abril de 2013 e da 
reunião ordinária realizada em 6 de Maio de 2013, 
respetivamente.
2- PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA 
RELATIVA A TRANSPORTE DE ALUNO DA ESCOLA 
EB1 DA MATA AO HOSPITAL, SOLICITADO PELO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. COSTA MATOS
Inf. 21/VRC/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.05.17"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa do pagamento da taxa municipal re-
lativa ao transporte de um aluno da Escola da Mata 
ao hospital, solicitado pelo Agrupamento de Escolas 
Dr. Costa Matos, nos termos da Informação n° 21/
VRC/2013 de 30.04.2013.
3- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL POR SERVIÇO DE TRANSPORTE SOLI-
CITADO PELO CLUBE JOVEM ALMEIDA GARRETT
Inf. 14/GVMF de 2013.04.26
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.05.17"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa do pagamento da taxa municipal re-
lativa ao serviço de transporte solicitado pelo Clube 
Jovem Almeida Garrett, nos termos da Informação 
n° 14/GVMF de 26.04.2013.
4- ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICI-
PAL À ESCOLA DE DANÇAS O GINASIANO
Inf. 24/13 2013.04.19
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.05.02"
RETIRADO
A Senhora Vereadora Dra. Veneranda Carneiro au-
sentou-se da reunião
5- ACORDO DE CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTO DES-
PORTIVO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO
Inf. 15/GVMF 2013.04.26
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.05.07”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
o Acordo de Cedência de equipamento desportivo 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associa-
ção de Futebol do Porto, nos termos da Informação 
n° 15/GVMF de 26.04.2013.
A Senhora Vereadora Dr.ª. Veneranda Carneiro re-
entrou na reunião.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
6- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR UTILIZA-
ÇÃO DE VIATURA MUNICIPAL SOLICITADO PELO 
CLUBE DE ANDEBOL DE SÃO FÉLIX DA MARINHA
Inf. 118/13/DMSG/GF DE 04.04.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.05.17" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção de taxas por utilização de viatura mu-
nicipal, solicitado pelo Clube de Andebol de S. Félix 
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da Marinha, nos termos da Informação n° 118/13/
DMSG/GF de 04.04.2013.
7- PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE SERVIÇOS A 
MAIS NOS TERMOS DO ARTIGO 454° DO CCP. RE-
LATIVOS AO CONTRATO CELEBRADO EM 27 DE 
NOVEMBRO DE 2012 COM O CENTRO DE INVES-
TIGAÇÃO DE CONTABILIDADE E FISCALIDADE DO 
VALE DO INSTITUTO POLITÉCNICO DO VALE DO 
AVE. PARA AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE CONSULTADORIA PARA A ELABORAÇÃO 
DA PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DOS SERVI-
ÇOS MUNICIPAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI 
49/2012. DE 29 DE AGOSTO - "PARECER PRÉVIO" 
NOS TERMOS DO N° 10 DO ARTIGO 75° DA LEI 66-
B/2012 (LOE 2013) - AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Inf. 135/DDMCPA DE 10.05.2013
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara para 
ratificação. 2013.05.13"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratificar 
o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 13 de 
Maio de 2013, que aprovou os serviços a mais, nos 
termos do artigo 454° do CCP, relativos ao contrato 
celebrado em 27 de Novembro de 2012 com o Cen-
tro de Investigação de Contabilidade e Fiscalidade 
do Vale do Instituto Politécnico do Vale do Ave, para 
Aquisição da Prestação de Serviços de Consultado-
ria para a Elaboração da Proposta de Reestrutura-
ção dos Serviços Municipais em conformidade com 
a Lei 49/2012, de 29 de Agosto, nos termos da 
Informação n° 135/DDMCPA de 10.05.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS
8- CONSTRUÇÃO DA PSP DE CANIDELO - PROCES-
SO N° 32/2010 - PRIMEIRO CONTRATO ADICIONAL
Inf. 7502/13/DMEM de 2013.04.04
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara para 
ratificação. 2013.05.02"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratifi-
car o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 2 
de Maio de 2013, que aprovou o primeiro contrato 
adicional relativo à "Construção da PSP de Canidelo 
- Processo n° 32/2010, nos termos da Informação 
n° 7502/13/DMEM de 04.04.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE VIAS MUNICIPAIS E 
MOBILIDADE
9- COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA PRACETA ES-
CULTOR ALVES DE SOUSA - FREGUESIA DE VILAR 
DE ANDORINHO
Inf. 11015/13/DMM de 2013.05.03
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara para 
ratificação. 2013.05.07"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratifi-
car o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 
7 de Maio de 2013, que aprovou a colocação de 
sinalização na Praceta Escultor Alves de Sousa, fre-
guesia de Vilar de Andorinho, nos termos da Infor-

mação n° 11015/13/DMM de 03.05.2013.
10- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NAS RUAS 
GENERAL TORRES E LUÍS DE CAMÕES - FREGUE-
SIA DE SANTA MARINHA
Inf. 10000/13/DMM de 2013.04.18
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara para 
ratificação. 2013.05.08"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratifi-
car o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 8 
de Maio de 2013, que aprovou a Postura Municipal 
de Trânsito nas Ruas General Torres e Luís de Ca-
mões, freguesia de Santa Marinha, nos termos da 
Informação n° 10000/13/DMM de 18.04.2013.
11- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
DE CASAL DEITA - FREGUESIA DE GRIJÓ
Inf. 11163/13/DMM de 2013.05.07
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara.2013.05.17"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a Postura Municipal de Trânsito na Rua Casal 
Deita, Freguesia de Grijó, nos termos da informa-
ção n° 11163/13/DMM de 07.05.2013.
12- ANULAÇÃO DE POSTURA MUNICIPAL DE TRÂN-
SITO NA RUA FÁBRICA DA LÃ - FREGUESIA DE CA-
NIDELO
Inf. 10372/13/DMM de 2013.04.24 Despacho do Sr. 
Presidente: "À Câmara.2013.05.17"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE anular 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua Fábrica da 
Lã, Freguesia de Canidelo, nos termos da Informa-
ção n° 10372/13/DMM de 24.04.2013.
13- ANULAÇÃO DE POSTURA MUNICIPAL DE TRÂN-
SITO NAS RUAS DOS FUNCHEIROS E RODELO - 
FREGUESIA DE CANIDELO
Inf. 11881/13/DMM de 2013.05.14
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara para 
ratificação. 2013.05.15"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratifi-
car o despacho do Sr. Vice-Presidente que aprovou 
a anulação da Postura Municipal de Trânsito nas 
Ruas dos Funcheiros e Rodelo, freguesia de Cani-
delo, nos termos da Informação n° 11881/13/DMM 
de 14.05.2013.
14- CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DA VL8 À 
VIA ROSA MOTA - PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Inf. 11435/13/DMCCRVM de 2013.05.09
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara.2013.05.17"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a prorrogação de prazo da "Construção da Via de 
Ligação da VL8 à Via Rosa Mota", nos termos da In-
formação n° 11435/13/DMCCRVM de 09.05.2013.
15- POP Nº 1514/13 - FREGUESIA DE OLIVEIRA DO 
DOURO RUA AZEVEDO MAGALHÃES E AV. D. JOÃO 
II - POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Inf. 11135/13/DMM de 2013.05.06
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.05.17"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a Postura Municipal de Trânsito na Rua Azevedo 
Magalhães e Avenida D. João II, Freguesia de Oli-
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veira do Douro" e demais elementos constantes na 
Informação n° 11135/13/DMM de 06.05.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA E DA 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
16- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA À EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO SOLICITADO PELO CENTRO CULTURAL E 
DESPORTIVO ARCA DE NOÉ
Inf. 196/DMAEA/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara.2013.05.17"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa à emissão 
de licença especial de ruído, solicitado pelo Centro 
Cultural e Desportivo Arca de Noé, nos termos da 
Informação n° 196/DMAEA/13 de 12.04.2013.
17- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA À EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO BTT - 
TT SANDIM
Inf.204/DMAEA/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara.2013.05.17"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa de pagamento de taxa relativa à 
emissão de licença especial de ruído, solicitado pela 
Associação BTT - TT - Sandim, nos termos da Infor-
mação n° 204/DMAEA/13 de 12.04.2013.
18- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA À EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO SOLICITADO POR JOSÉ FERNANDO CAR-
VALHO
Inf. 207/DMAEA/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara.2013.05.17"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa de pagamento de taxa relativa à 
emissão de licença especial de ruído, solicitado por 
José Fernando Carvalho, nos termos da Informação 
n° 207/DMAEA/13 de 16.04.2013.
19- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA À EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO SOLICITADO PELA CRUZADA DE BEM 
FAZER DA PAZ. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SO-
LIDARIEDADE SOCIAL
Inf. 215/DMAEA/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara.2013.05.17"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa de pagamento de taxa relativa à 
emissão de licença especial de ruído, solicitado pela 
Cruzada de Bem Fazer da Paz, Instituição Particular 
de Solidariedade Social, nos termos da Informação 
n° 215/DMAEA/13 de 22.04.2013.
20- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA À EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO SOLICITADO PELA FEDERAÇÃO PORTU-
GUESA DE FOLCLORE PORTUGUÊS
Inf. 237/2013/Ambiente
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara.2013.05.17"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-

var a dispensa de pagamento de taxa relativa à 
emissão de licença especial de ruído, solicitado pela 
Federação Portuguesa de Folclore Português, nos 
termos da Informação n° 237/2013/Ambiente de 
02.05.2013.
21- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA À EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS DO JARDIM DE INFÂNCIA TEIXEIRA LOPES
Inf. 242/DMAEA/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara.2013.05.17"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa de pagamento de taxa relativa à 
emissão de licença especial de ruído, solicitado pela 
Associação de Pais do Jardim de Infância Teixeira 
Lopes", nos termos da Informação n° 242/DMA-
EA/13 de 08.05.2013.
22- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO PE 
TAXA RELATIVA À EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO MEN-
SAGENS POSITIVAS
Inf. 245/2013/Ambiente
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara.2013.05.17"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa de pagamento de taxa relativa à 
emissão de licença especial de ruído, solicitado pela 
Associação Mensagens Positivas, nos termos da In-
formação n° 245/2013/Ambiente de 08.05.2013.
23- PEDIDO PE DISPENSA DE PAGAMENTO PE TAXA 
RELATIVA À EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO SOLICITADO POR VIRGÍNIA QUITÉRIA DA 
COSTA PEREIRA DIAS
Inf. 246/2013/Ambiente
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara.2013.05.17"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa à emis-
são de licença especial de ruído, solicitado por Vir-
gínia Quitéria da Costa Pereira Dias nos termos da 
Informação n° 246/2013/Ambiente de 08.05.2013.
24- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA À EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO SOLICITADO POR MARIA JOSÉ PACHECO 
CARDOSO FERREIRA
Inf. 263/2013/Ambiente
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara.2013.05.17"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa à emis-
são de licença especial de ruído, solicitado por Ma-
ria José Pacheco Cardoso Ferreira, nos termos da 
Informação n°263/2013/Ambiente de 13.05.2013.
25- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA À EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE SO-
LIDARIEDADE INTERNACIONAL
Inf. 266/2013/Ambiente
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara.2013.05.17"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa de pagamento de taxa relativa à 
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emissão de licença especial de ruído, solicitado 
pela Associação de Solidariedade Internacional, 
nos termos da informação n° 266/2013/Ambiente 
de 13.05.2013.
26- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA À EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO SOLICITADO POR MOISÉS FELICIANO 
VIEIRA MELO
Inf. 212/DMAEA/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara.2013.05.17"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa de pagamento de taxa relativa à 
emissão de licença especial de ruído, solicitado por 
Moisés Feliciano Vieira Melo, nos termos da infor-
mação n° 212/DMAEA/2013 de 19.04.2013.

DIVERSOS
27-RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Despacho do Sr. Presidente; “À Câmara.2013.05.17" 
Deliberação: À Câmara tomou conhecimento.

E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 
horas e 55 minutos, o Senhor Vice-Presidente de-
clarou encerrada a reunião, da qual se elaborou a 
presente minuta aprovada, por unanimidade, nos 
termos do disposto no art.º 27.° do CPA, e no n°, 3 
do art.º 92°. da Lei n°. 169/99, de 18 de Setembro, 
bem como do n°. 3 do art.º 11° do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2009.11.06.
E eu, António Carlos Sousa Pinto, o Diretor Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Vice-Presidente da Câmara, (Firmino Pereira)

DESPACHO N°08/2013
DESPACHO DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PA-
RITÁRIA
Nos termos do artigo 22° do Decreto Regulamentar 
18/2009, de 4 de Setembro, funciona junto do di-
rigente máximo uma Comissão paritária com com-
petência consultiva para apreciar propostas de ava-
liação dada a conhecer a trabalhadores avaliados 
antes da homologação.
Tendo em consideração os resultados do processo 
eleitoral dos vogais representantes dos trabalhado-
res, realizado em 07 de Fevereiro de 2013, bem 
como a substituição do 1º suplente, na sequência 
da respetiva manifestação de vontade de exercer o 
direito de renúncia à tomada de posse e conside-
rando ainda o disposto no n° 2 do artigo 22° do De-
creto Regulamentar 18/2009, de 4 de Setembro, a 
comissão paritária para o período de 2013 a 2016, 
tem a seguinte constituição:
Representantes da Administração:
Vogais efetivos:
1º Vogal - António Carlos Sousa Pinto;
2º Vogal - Maria de Fátima Pinto da Costa;
Vogais suplentes:
1º Vogal - Hermenegilda Cunha e Silva;
2º Vogal - Rui Manuel Canedo.
Representantes dos trabalhadores:
Vogais efetivos:
1º Vogal - Carla Sofia Barbosa Soares Martins;
2º Vogal - Francisco José Oliveira Santos;
Vogais suplentes:
1º Vogal - Paulo Manuel Mata Jorge;
2º Vogal - Fernanda Maria Santos Ribeiro;
3º Vogal - Luzia de Jesus Bastos Moreira Couto;
4º Vogal - Clarisse de Jesus Machado Almeida.
Os vogais efetivos são substituídos pelos vogais su-
plentes quando tenham que interromper o respe-
tivo mandato ou sempre que a comissão se deva 
pronunciar sobre processos em que aqueles tenham 
participado como avaliadores ou como avaliados.
O presente despacho será publicado na página ele-
trónica do Município.
Vila Nova de Gaia, 8 de abril de 2013
O Presidente da Câmara, Luis Filipe Menezes.

DESPACHO N° 09/SA/2013
Considerando, A subdelegação de competências 
que me foi conferida pelo Senhor Vereador de Bom-
beiros e Protecção Civil, Eng.º. Rui Cardoso, pelo 
Despacho n° 61/RC/2011de 11 de Agosto de 2011;
Que de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação.
Determino, na minha ausência durante o período 
de férias (5 de maio a 11 de maio), de acordo com 
aprovação superior, que:
1) Subdelego na Senhora Chefe de Divisão Munici-

B. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO 
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pal de Planeamento e Protecção Civil, Eng.ª Maria 
Paula Freire da Silva Azevedo Oliveira, as seguintes 
competências:
Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente, relativos aos Bombeiros e Protec-
ção Civil, executar quanto a estes, as deliberações 
de Câmara, despachos e orientações do Senhor Ve-
reador e minhas, bem como assinar e visar a res-
petiva correspondência expedida a qualquer pessoa 
ou entidade, pública ou privada;
Decidir, no âmbito da gestão dos recursos humanos 
afetos aos serviços municipais de Protecção Civil e 
Bombeiros, quanto à matéria de justificar ou injus-
tificar faltas.
2) Subdelego no meu Adjunto Operacional Senhor 
Chefe de 2ª Classe, Manuel Joaquim Ferreira Pinto 
e no Chefe de 2.a classe Manuel Monteiro Rosa:
a) Todos os assuntos operacionais no âmbito da 
função que exerço e previstos na legislação em vi-
gor.
Quartel da CBS, 2 de maio de 2013
O Diretor Municipal dos Bombeiros e Protecção Civil 
Comandante Operacional Municipal, (Salvador de 
Pinho Ferreira Almeida, Eng.º.)

DESPACHO Nº 11/2013
UTILIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL PRÓPRIO PELOS TRA-
BALHADORES DO MUNICÍPIO
O regime jurídico das ajudas de custo e transporte 
aos trabalhadores em funções públicas em desloca-
ções em território nacional encontra-se estabeleci-
do no Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de abril.
O regime, no que respeita à utilização de veícu-
lo próprio nas deslocações em serviço, tem como 
pressuposto a excecionalidade do recurso a tais 
meios, dando-se preferência ao uso de veículos de 
serviço (quando existam) e de transportes coletivos 
de serviço público.
No que respeita em particular ao uso de veículo pró-
prio, dispõe o artigo 20°, n° 1, do referido diploma 
legal, que tal depende de autorização, de carácter 
excecional, em caso de comprovado interesse dos 
serviços (por impossibilidade de utilização econó-
mica de viaturas de serviço e por possíveis atrasos 
no transporte que causem inconveniente ao ser-
viço) devendo a autorização individual considerar, 
também, o interesse do serviço numa perspetiva 
económico-funcional de maior rentabilidade (n.ºs 2 
e 3 do mesmo artigo).
Por outro lado, só as deslocações em serviço podem 
justificar o pagamento de despesas de deslocação 
em viatura própria, aqui não se incluindo, as deslo-
cações entre a residência e o local de trabalho.
Assim,
Determino que os trabalhadores do Município que 
necessitem de utilizar viatura própria para deslo-
cações em serviço, deverão formular tal pedido ao 
Presidente da Câmara ou ao Vereador com compe-

tência delegada, com a antecedência mínima de 10 
dias úteis, e de forma que demonstre existir inequí-
voco interesse para o serviço na utilização de viatu-
ra própria e não viaturas de serviço ou transportes 
públicos compatíveis com o serviço pretendido.
A 3 de maio de 2013, O Presidente da Câmara, Luís 
Filipe Menezes.
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C.1. AVISOS

AVISO Nº 205/2013
MÁRIO RUI FIGUEIRA DE CAMPOS FONTEMANHA, 
VEREADOR COM COMPETÊNCIA DELEGADA, CON-
FORME DESPACHO N° 47/2011, 14 DE JULHO DO 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA.
TORNA PÚBLICO que será realizado um sorteio, por 
ato público, para atribuição de espaços de venda 
na Feira dos Carvalhos, ao abrigo do preceituado 
no artigo 23° do Decreto-Lei n° 42/2008, de 10 de 
Março e artigo 6º do Regulamento das Feiras do 
Município de Vila Nova de Gaia, a ter lugar no dia 
23 de maio 2013, pelas 10 horas, no Auditório da 
Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia.
Encontram-se disponíveis para atribuição os se-
guintes locais de venda:
1. Sector Alimentar
Local de venda n°285, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,32 (cinquenta 
e dois euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°291, com a área de 10m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 261,60 (duzentos 
e sessenta e um euros e sessenta cêntimos).
Local de venda n°298, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°299, com a área de 4m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 104,64 (cento e 
quatro euros e sessenta e quatro cêntimos).
Local de venda n°320, com a área de 10m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 261,60 (duzentos 
e sessenta e um euros e sessenta cêntimos).
Local de venda n°300, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°305, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°327, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°331, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°344, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,32 (cinquenta 
e dois euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°349 com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,32 (cinquenta 
e dois euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°395, com a área de 4m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 104,64 (cento e 
quatro euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°438, com a área de 3m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 78,48 (setenta e 
oito euros e quarenta e oito cêntimos).
Local de venda n°519, com a área de 6m2, a que 

corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°528, com a área de 4m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 104,64 (cento e 
quatro euros e sessenta e quatro cêntimos).
Local de venda n°537, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,32 (cinquenta 
e dois euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°538, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,32 (cinquenta 
e dois euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°555, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,32 (cinquenta 
e dois euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°562, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,32 (cinquenta 
e dois euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°563, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,32 (cinquenta 
e dois euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°565, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,32 (cinquenta 
e dois euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°570, com a área de 4m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 104,64 (cento e 
quatro euros e sessenta e quatro cêntimos).
Local de venda n°571, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,32 (cinquenta 
e dois euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°572, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,32 (cinquenta 
e dois euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°577, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,32 (cinquenta 
e dois euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°580, com a área de 4m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 104,64 (cento e 
quatro euros e sessenta e quatro cêntimos).
Local de venda n°598, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,32 (cinquenta 
e dois euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°610, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,32 (cinquenta 
e dois euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°611, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,32 (cinquenta 
e dois euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°616, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,32 (cinquenta 
e dois euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°618, com a área de 2m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 52,32 (cinquenta 
e dois euros e trinta e dois cêntimos).
Local de venda n°813, com a área de 4m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 104,64 (cento e 
quatro euros e sessenta e quatro cêntimos).
Local de venda n°838, destinado à venda de aves 
vivas, com a área de 4m2, a que corresponde uma 
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taxa anual de € 104,64 (cento e quatro euros e 
sessenta e quatro cêntimos).
Local de venda n°894, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°895, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°896, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°897, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°898, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°899, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°900, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°901, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°958, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
2. Sector de Vestuário, Tecidos, Calçado, Malas e 
similares
Local de venda n°10, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°51, com a área de 18m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 470,88 (quatro-
centos e setenta euros e oitenta e oito cêntimos).
Local de venda n°52A, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°58, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°63A, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°76A com a área de 10m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 261,60 (duzentos 
e sessenta e um euros e sessenta cêntimos)
Local de venda n°108A, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°135, com a área de 14m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 366,24 (trezentos 
e sessenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos).
Local de venda n°140, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).

Local de venda n°152A, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°161, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°231A, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°252 e 244, com a área de 18m2, 
a que corresponde uma taxa anual de € 470,88 
(quatrocentos e setenta euros e oitenta e oito cên-
timos).
Local de venda n°246, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°266A, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°694, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°819A, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°843, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°852, com a área de 18m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 470,88 (quatro-
centos e setenta euros e oitenta e oito cêntimos).
Local de venda n°859, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°870, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°871, com a área de 36mv, a que 
corresponde uma taxa anual de € 941,76 (nove-
centos e quarenta e um euros e setenta e seis cên-
timos).
Local de venda n°872, com a área de 36m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 941,76 (nove-
centos e quarenta e um euros e setenta e seis cên-
timos).
Local de venda n°875, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°876, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°877, com a área de 36m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 941,76 (nove-
centos e quarenta e um euros e setenta e seis cên-
timos).
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Local de venda n°878, com a área de 20m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 523,20 (quinhen-
tos e vinte e três euros e vinte cêntimos).
Local de venda n°880 com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°883, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°884, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°885, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°886, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°887, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°8889 com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°889, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°890, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°927, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°928, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°929, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°930, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°931, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°933 e 934, com a área de 12m2, a 
que corresponde uma taxa anual de € 313,92 (tre-
zentos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°936, com a área de 6m2, a que 

corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°937, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°941, com a área de 28m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 732,48 (setecen-
tos e trinta e dois euros e quarenta e oito cênti-
mos).
Local de venda n°945, com a área de 28m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 732,48 (setecen-
tos e trinta e dois euros e quarenta e oito cênti-
mos).
3. Sector de Diversos
Local de venda n°276, com a área de 10m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 261,60 (duzentos 
e sessenta e um euros e sessenta cêntimos).
Local de venda n°360, com a área de 14m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 366,24 (trezentos 
e sessenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos).
Local de venda n°388, destinado a ourivesaria, com 
a área de 8m2, a que corresponde uma taxa anual 
de € 209,28 (duzentos e nove euros e vinte e oito 
cêntimos).
Local de venda n°944, com a área de 28m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 732,48 (setecen-
tos e trinta e dois euros e quarenta e oito cênti-
mos).
Local de venda n°949, com a área de 28m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 732,48 (setecen-
tos e trinta e dois euros e quarenta e oito cênti-
mos).
Local de venda n°950, com a área de 28m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 732,48 (setecen-
tos e trinta e dois euros e quarenta e oito cênti-
mos).
Local de venda n°953, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°955, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Os interessados devem apresentar a candidatura 
ao sorteio no Gabinete de Atendimento ao Munícipe 
até ao dia 17 de maio, acompanhada dos seguin-
tes documentos: cópia do cartão de feirante ou do 
comprovativo do pedido de cartão de feirante, có-
pia do bilhete de identidade ou cartão do cidadão e 
número de identificação fiscal
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que pos-
suam débitos ao Município.
A organização do sorteio é da responsabilidade da 
Direcção Municipal de Ação Social e Qualidade de 
Vida, sita nestes Paços do Concelho, telefone 22 
3742400, fax 22 3742424, com horário de funcio-
namento entre as 09h e as 12.30h e das 14h às 
17.30h.
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Para constar se publica o presente Aviso e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
costume.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 02 de 
maio de 2013
O Vereador, Mário Fontemanha, Dr.
Data de Publicitação: 03/05/2013

AVISO Nº 206/2013
MÁRIO RUI FIGUEIRA DE CAMPOS FONTEMANHA, 
VEREADOR COM COMPETÊNCIA DELEGADA, CON-
FORME DESPACHO N° 47/2011, 14 DE JULHO DO 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA
TORNA PÚBLICO que será realizado um sorteio, por 
ato público, para atribuição de espaços de venda na 
Feira da Afurada, ao abrigo do preceituado no arti-
go 23° do Decreto-Lei n° 42/2008, de 10 de Março 
e artigo 6º do Regulamento das Feiras do Município 
de Vila Nova de Gaia, a ter lugar no dia 23 de maio 
de 2013, pelas 14 horas e 30 minutos, no Auditório 
da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia.
Encontram-se disponíveis para atribuição os se-
guintes locais de venda:
1. Sector Alimentar
Local de venda n°9, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°19, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°69, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°69A com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
2. Sector de Vestuário, Tecidos, Calçado, Carteiras, 
Malhas e Similares
Local de venda n°1, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°2, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°3, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°6, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°8, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-

tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°11 e 21, com a área de 48m2, a 
que corresponde uma taxa anual de € 1255,68 (mil 
duzentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e 
oito cêntimos).
Local de venda n°12, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°14, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°16, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°17, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°18, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°27, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°28, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°30, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°32, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°33, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°37, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°41, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°43, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
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Local de venda n°47, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°50, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°51, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°61, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°61A, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°62, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°63, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°65A, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°66, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°66A, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°67, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°67A, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°68A, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°70, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°70A, com a área de 8m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 209,28 (duzentos 
e nove euros e vinte e oito cêntimos).
Local de venda n°71, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°72, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°74, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-

tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°75, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°77, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°78, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Local de venda n°79, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e quatro cênti-
mos).
Os interessados devem apresentar a candidatura 
ao sorteio no Gabinete de Atendimento ao Munícipe 
até ao dia 17 de maio, acompanhada dos seguin-
tes documentos: cópia do cartão de feirante ou do 
comprovativo do pedido de cartão de feirante, có-
pia do bilhete de identidade ou cartão do cidadão e 
número de identificação fiscal.
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que pos-
suam débitos ao Município.
A organização do sorteio é da responsabilidade da 
Direcção Municipal de Ação Social e Qualidade de 
Vida, sita nestes Paços do Concelho, telefone 22 
3742400, fax 22 3742424, com horário de funcio-
namento entre as 09h e as 12.30h e das 14h às 
17.30h.
Para constar se publica o presente Aviso e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
costume.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 02 de 
maio de 2013
O Vereador, Mário Fontemanha, Dr.
Data de Publicitação: 03/05/2013

AVISO Nº 207/2013
MÁRIO RUI FIGUEIRA DE CAMPOS FONTEMANHA, 
VEREADOR COM COMPETÊNCIA DELEGADA, CON-
FORME DESPACHO N° 47/2011, 14 DE JULHO DO 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA 
TORNA PÚBLICO que será realizado um sorteio, por 
ato público, para atribuição de espaços de venda 
na Feira de Canidelo, ao abrigo do preceituado no 
artigo 23° do Decreto-Lei n° 42/2008, de 10 de 
Março e artigo 6o do Regulamento das Feiras do 
Município de Vila 
Nova de Gaia, a ter lugar no dia 23 de maio 2013, 
pelas 14 horas e 30 minutos, no Auditório da As-
sembleia Municipal de Vila Nova de Gaia.
Encontram-se disponíveis para atribuição os se-
guintes locais de venda:
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1. Sector Alimentar
Local de venda n°75, com a área de 28m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 732,48 (setecen-
tos e trinta e dois euros e quarenta e oito cênti-
mos).
Local de venda n°76, com a área de 20m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 523,20 (quinhen-
tos e vinte e três euros e setenta e vinte cêntimos).
Local de venda n°77, com a área de 20m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 523,20 (quinhen-
tos e vinte e três euros e setenta e vinte cêntimos).
Local de venda n°78, com a área de 20m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 523,20 (quinhen-
tos e vinte e três euros e setenta e vinte cêntimos).
2. Sector de Vestuário, Tecidos, Calçado, Malas e 
similares
Local de venda n°11 com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°13, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 
cêntimos).
Local de venda n°41, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda n°43, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 
cêntimos).
Local de venda n°44, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°45, com a área de 20m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 523,20 (quinhen-
tos e vinte e três euros e setenta e vinte cêntimos).
Local de venda n°48, com a área de 36m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 941,76 (nove-
centos e quarenta e um euros e setenta e seis cên-
timos).
Local de venda n°49, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°51, com a área de 10m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 261,60 (duzentos 
e sessenta e um euros e sessenta cêntimos).
Local de venda n°53, com a área de 12m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 313,92 (trezen-
tos e treze euros e noventa e dois cêntimos).
Local de venda n°56, com a área de 6m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 156,96 (cento e 
cinquenta e seis euros e noventa e seis cêntimos).
Local de venda n°90, com a área de 20m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 532,20 (quinhen-
tos e trinta e dois euros e vinte cêntimos).
Local de venda n°91, com a área de 24m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 627,84 (seiscen-
tos e vinte e sete euros e oitenta e oitenta e quatro 

cêntimos).
Local de venda n°93, com a área de 20m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 532,20 (quinhen-
tos e trinta e dois euros e vinte cêntimos).
Os interessados devem apresentar a candidatura 
ao sorteio no Gabinete de Atendimento ao Munícipe 
até ao dia 17 de maio, acompanhada dos seguin-
tes documentos: cópia do cartão de feirante ou do 
comprovativo do pedido de cartão de feirante, có-
pia do bilhete de identidade ou cartão do cidadão e 
número de identificação fiscal.
Não serão admitidos ao sorteio candidatos que pos-
suam débitos ao Município.
A organização do sorteio é da responsabilidade da 
Direcção Municipal de Ação Social e Qualidade de 
Vida, sita nestes Paços do Concelho, telefone 22 
3742400, fax 22 3742424, com horário de funcio-
namento entre as 09h e as 12.30h e das 14h às 
17.30h.
Para constar se publica o presente Aviso e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
costume.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 02 de 
maio de 2013
O Vereador, Mário Fontemanha, Dr.
Data de Publicitação: 03/05/2013

AVISO Nº 208/2013
MÁRIO RUI FIGUEIRA DE CAMPOS FONTEMANHA, 
VEREADOR COM COMPETÊNCIA DELEGADA, CON-
FORME DESPACHO N° 47/2011, 14 DE JULHO DO 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA
TORNA PUBLICO que será realizado um sorteio, por 
ato público, para atribuição de espaços de venda na 
Feira de Arcozelo, ao abrigo do preceituado no arti-
go 23° do Decreto-Lei n° 42/2008, de 10 de Março 
e artigo 6o do Regulamento das Feiras do Município 
de Vila Nova de Gaia, a ter lugar no dia 23 de Maio 
de 2013, pelas 14 horas e 30 minutos, no Auditório 
da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia.
Encontram-se disponíveis para atribuição os se-
guintes locais de venda:
1. Sector de Vestuário, Tecidos, Calçado, Malas e 
similares
Local de venda n°26, com a área de 40m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 1 046, 40 (mil e 
quarenta e seis euros e quarenta cêntimos).
2. Sector de Diversos
Local de venda n°33, com a área de 40m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 1 046, 40 (mil e 
quarenta e seis euros e quarenta cêntimos).
Os interessados devem apresentar a candidatura 
ao sorteio no Gabinete de Atendimento ao Munícipe 
até ao dia 17 de maio, acompanhada dos seguin-
tes documentos: cópia do cartão de feirante ou do 
comprovativo do pedido de cartão de feirante, có-
pia do bilhete de identidade ou cartão do cidadão e 
número de identificação fiscal.
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Não serão admitidos ao sorteio candidatos que pos-
suam débitos ao Município.
A organização do sorteio é da responsabilidade da 
Direcção Municipal de Ação Social e Qualidade de 
Vida, sita nestes Paços do Concelho, telefone 22 
3742400, fax 22 3742424, com horário de funcio-
namento entre as 09h e as 12.30h e das 14h às 
17.30h.
Para constar se publica o presente Aviso e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
costume.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 02 de 
maio de 2013
O Vereador, Mário Fontemanha, Dr.
Data de Publicitação: 03/05/2013

AVISO Nº 232/2013
Nos termos do Art.º 27.º do DL. N.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação conferida pelo DL. N.º 
26/2010, de 30 de Março, e de acordo com o des-
pacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª Mercês 
Ferreira, de 8 de março de 2013, é emitido a AIDA 
FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA AMORIM, C.C. n.º 
05767610, o aditamento ao alvará de loteamen-
to n.º 30/84 que incide sobre o lote n.º 6 sito na 
Rua Afonsina, freguesia de Pedroso, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia, sob o n.º 3115/19910201, e omisso na ma-
triz, desanexado do n.º 3475 a fls. 181v. do livro 
B-9, da indicada freguesia, como abaixo se descre-
ve: 
- O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções:
Lote alterado: Lote n.º 6 (A atualização da área do 
lote surge na sequência da realização de levanta-
mento topográfico realizado ao lote n.º 6, onde se 
verificou que área do mesmo passou de 250,00 m2 
para 258,00 m2, resultante da definição dos limites 
do lote em função da realidade do local).
Área do lote: 258,00m2
Área de implantação: 87,50m2
Área de construção: 173,50m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Ocupação: habitação unifamiliar
Construção anexa (Garagem)
Área de implantação e de construção: 52,70m2
Mantém-se inalterado, tudo o mais que define o 
primitivo alvará de loteamento n.º 30/84 de 6 de 
abril. Todas as áreas estão de acordo com a planta 
de síntese e perfis que faz parte integrante do adi-
tamento ao alvará de loteamento que se encontra 
em arquivo nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 29 de abril 
de 2013
Por subdelegação, A Vereadora, (Mercês Ferreira).
Data de Publicitação: 13/05/2013

AVISO Nº 252/2013
Nos termos do Art.º 27.º do DL. N.º 555/99, de 
16 de dezembro, com a redação conferida pelo DL. 
N.º 26/2010, de 30 de março, e de acordo com o 
despacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª Mer-
cês Ferreira, de 24 de abril de 2012, é emitido a 
VALTER COLUMBANO MELO DE FREITAS, BI. N.º 
6634270, contribuinte n.º 132065754, o aditamen-
to ao alvará de loteamento n.º 12/84, que incide 
sobre o lote n.º 4 sito no Lugar de Murracezes de 
Cima, freguesia de Grijó, inscrito na matriz sob o 
artigo n.º 2829 urbano e descrito na 2.ª Conserva-
tória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o 
n.º 395/19870525, desanexado do n.º 85/020885, 
da indicada freguesia, como abaixo se descreve:
- O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções: 
Lote alterado: Lote 4
Área do lote: 390,00m2
Área de implantação: 108,00m2
Área de construção: 324,00m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1 
Ocupação: Habitação unifamiliar
Construção anexa
Área de implantação: 89,22m2
Área de construção: 89,21m2
Mantém-se inalterado, tudo o mais que define o 
primitivo alvará de loteamento n.º 12/84 de 7 de 
fevereiro. Todas as áreas estão de acordo com a 
planta de síntese que faz parte integrante do adi-
tamento ao alvará de loteamento que se encontra 
em arquivo nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 7 de maio 
de 2013.
Por subdelegação, A Vereadora, (Mercês Ferreira).
Data de Publicitação: 16/05/2013

AVISO Nº 253/2013
Nos termos do Art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação conferida pelo 
DL. N.º 26/2010, de 30 de março, e de acordo com 
o despacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª 
Mercês Ferreira, de 11 de abril de 2013, é emitido a 
José António Dias Tavares, C.C. n.º03484530, con-
tribuinte n.º 110225660, o aditamento ao alvará de 
loteamento n.º 16/91, que incide sobre o lote n.º 
34 sito no Lugar da Portela, freguesia de Gulpilha-
res, inscrito na matriz sob o artigo n.º 2541 urbano 
e descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial 
de Vila Nova de Gaia, sob o n.º2090/20040805, 
desanexado do n.º 00551/291190, da indicada fre-
guesia, como abaixo se descreve:
- O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções: 
Lote alterado: Lote n.º 34
Área do lote: 450,00m2 - A atualização da área 
do lote surge na sequência da realização de levan-
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tamento topográfico realizado ao lote 4, onde se 
verificou que área do mesmo passou de 351,00m2 
para 450,00m2
Área máxima de implantação: 146,60m2
Área máxima de construção: 350,00m2
Área máxima de implantação de alpendre:  
15,75m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1 
Ocupação: habitação unifamiliar
O presente aditamento anula e substitui para todos 
os efeitos o 2.º aditamento ao alvará de loteamen-
to emitido em 1 de fevereiro de 2008, mantendo-se 
inalterado tudo o mais que define o primitivo alvará 
de loteamento n.º 16/91 de 6 de maio. 
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese e perfis, que fazem parte integrante do adi-
tamento ao alvará de loteamento que se encontram 
em arquivo nos Serviços desta Câmara Municipal
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 6 de maio 
de 2013
Por subdelegação, A Vereadora, (Mercês Ferreira).
Data de Publicitação: 16/05/2013

AVISO Nº 255/2013
MÁRIO RUI FIGUEIRA DE CAMPOS FONTEMANHA, 
VEREADOR COM COMPETÊNCIA DELEGADA, CON-
FORME DESPACHO N° 47/2011, 14 DE JULHO DO 
EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA
Nos termos do disposto do n°1 do artigo 148° do 
Código do Procedimento Administrativo, retifico os 
avisos da realização por ato público de sorteio para 
atribuição de espaços de venda nas Feira da Afu-
rada e Carvalhos, publicitados a 03 de Maio, por-
quanto:
1. Nos mesmos são indicados, por lapso, os Locais 
de Venda n.ºs 47 e 51 (Sector de Vestuário, Teci-
dos, Calçado, Malas e similares) da Feira da Afura-
da e o Local de Venda n° 360 (Sector de Diversos) 
da Feira dos Carvalhos, estando estes indisponíveis 
para sorteio e adjudicação por se encontrarem ocu-
pados.
Para constar se publica o presente Aviso e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
costume.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 15 de 
maio de 2013
O Vereador, Mário Fontemanha, Dr.
Data de Publicitação: 16/05/2013

AVISO Nº 269/2013
Nos termos do Art.º 27.° do DL n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação conferida pelo DL n.º 
26/2010, de 30 de março, e de acordo com o des-
pacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª Mercês 
Ferreira, de 22 fevereiro de 2013, é emitido a JO-
AQUIM FERNANDO GUIMARÃES CORREIA, BI. N.º 
1964758, contribuinte n.º 156401975, o aditamen-

to ao alvará de loteamento n.º 62/84, que incide 
sobre o lote n.º 21 sito no Lugar de Tabosa, fregue-
sia de Pedroso, inscrito na matriz sob o artigo n.º 
8373 urbano e descrito na 2.ª Conservatória do Re-
gisto Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 7561 
/20050808, da indicada freguesia, como abaixo se 
descreve:
 - O presente aditamento titula as seguintes alte-
rações:
Lote alterado: Lote n.º 21
Área do lote: 332,54m2 (A atualização da área do 
lote surge na sequência da realização de levanta-
mento topográfico realizado ao lote n.º 21, onde se 
verificou que área do mesmo passou de 300,0m2 
para 332,54m2, resultante da definição dos limites 
do lote em função da realidade do local.)
Área de implantação: 95,53m2
Área de construção: 280,89m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Número de pisos abaixo da cota de soleira:1
Ocupação: habitação unifamiliar
Mantém-se inalterado, tudo o mais que define o 
primitivo alvará de loteamento n.º 62/84 de 26 de 
julho.
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese e perfis que faz parte integrante do adita-
mento ao alvará de loteamento que se encontra em 
arquivo nos Serviços desta Câmara Municipal.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, em 13 de 
maio de 2013.
Por subdelegação, A Vereadora, Mercês Ferreira
Data de Publicitação: 21/05/2013

AVISO Nº 270/2013
Nos termos do Art.º 27.° do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação conferida pela 
Lei 26/2010, de 30 de Março e de acordo com o des-
pacho da Exma. Senhora Vereadora Enga Mercês 
Ferreira, de 11 de Abril de 2013, é emitido a DAVID 
MANUEL OLIVEIRA DOMINGUES, CC. n.°09570948, 
contribuinte n.º 165626542, o aditamento ao al-
vará de loteamento n.°20/06, que incide sobre o 
lote n.°39 e lote n°40, sito na Rua Alberto Teixeira 
Costa, freguesia de Valadares, inscritos na matriz 
sob os artigos n.º 3579 e 3579 urbanos e descrito 
na 1ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova 
de Gaia, respetivamente sob o n.°2090/20080117 
e n.°2091/20080117, da indicada freguesia, como 
abaixo se descreve:
O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções:
a) Lote alterado: Lote 39/40
b) Área do lote: 639,00m2
c) Área de implantação: 169,00m2
d) Área de construção: 269,00m2
e) Número de pisos acima da cota de soleira: 2
f) Número de pisos abaixo da cota de soleira: 0
g) Ocupação: Habitação unifamiliar
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Mantém-se inalterados os restantes parâme-
tros que define o primitivo alvará de loteamento 
n.°20/06 de 24 de novembro.
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese e perfis que fazem parte integrante do adi-
tamento ao alvará de loteamento que se encontram 
em arquivo nos Serviços desta Câmara Municipal,
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 8 de maio 
de 2013.
Por subdelegação, A Vereadora, Mercês Ferreira
Data de Publicitação: 21/05/2013

AVISO Nº 288/2013
Nos termos do Art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, com a redação con-
ferida pela Lei 26/2010, de 30 de Março e de acor-
do com o despacho do Exma. Senhora Vereadora 
Engª Mercês Ferreira, de 12 de Janeiro de 2011 
é emitido a LEVEBRISA – UNIPESSOAL, LDA, con-
tribuinte n.º507964969, o aditamento ao alvará 
de loteamento n.º12/88, que incide sobre o lote 
n.º11 e lote nº12, sitos na Rua D. João de Cas-
tro, freguesia de Arcozelo, inscritos na matriz sob 
os artigos urbanos n.ºs 5183 e 5184 e descritos 
na 1ªConservatória do Registo Predial de Vila Nova 
de Gaia, respetivamente, sob o n.º669/19881012 
e nº576/19880301, desanexados do n.º39273, 
fls.66vº do B-101 e 39595, fls.33 do B-102, da in-
dicada freguesia, como abaixo se descreve: 
O pedido de alteração de licença de loteamento foi 
deferido e aceite por despacho de 12 de Janeiro de 
2011, tendo sido admitida a comunicação prévia 
das respetivas obras de urbanização por despacho 
de 29 de Agosto de 2012. 
O presente aditamento prevê as seguintes altera-
ções para os lotes 10 e 11: 
Do lote 10 com 630,00 m2 é desanexada uma área 
de 105,00 m2 para anexar ao lote 11, passando 
o lote 10 a constituir-se com 525,00 m2 e lote 11 
com 1.565,00 m2.
O lote 11 com 1.565,00 m2 passa a ser subdividido 
em 3 lotes designados por lotes 11, 13 e 14 com 
as áreas respetivas de 515,00 m2, 500,00 m2 e 
540,00 m2, sendo a restante área do lote 11 de 
10,00 m2 incorporada no domínio público munici-
pal para alargamento do passeio existente no local.
Em resultado das alterações acima promovidas, os 
lotes 10, 11, 13 e 14 passam apresentar as áreas e 
ocupação que abaixo se descriminam.
a) Lote alterado: Lote 10
b) Área do lote: 525,00 m2
c) Área de implantação: 150,50 m2
d) Área de construção: 379,50 m2
e) Área do alpendre localizado no r/chão: 38,00 m2
e) Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
f) Número de pisos acima da cota de soleira: 3
g) Ocupação: Habitação unifamiliar geminada
a) Lote alterado: Lote 11

b) Área do lote: 515,00 m2
c) Área de implantação: 147,50 m2
d) Área de construção: 379,50 m2
e) Área do alpendre localizado no r/chão: 35,00 m2
e) Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
f) Número de pisos acima da cota de soleira: 3
g) Ocupação: Habitação unifamiliar geminada
a) Lote alterado: Lote 13
b) Área do lote: 500,00 m2
c) Área de implantação: 147,50 m2
d) Área de construção: 379,50 m2
e) Área do alpendre localizado no r/chão: 35,00 m2
e) Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
f) Número de pisos acima da cota de soleira: 3
g) Ocupação: Habitação unifamiliar geminada
a) Lote alterado: Lote 14
b) Área do lote: 540,00 m2
c) Área de implantação: 133,50 m2
d) Área de construção: 379,50 m2
e) Área do alpendre localizado no r/chão: 21,00 m2
e) Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
f) Número de pisos acima da cota de soleira: 3
g) Ocupação: Habitação unifamiliar geminada
Verificando-se a intervenção na via pública para a 
instalação de infraestruturas em arruamento a criar 
e em existente, constitui responsabilidade do titular 
do alvará a pavimentação integral dos mesmos nas 
zonas intervencionadas. 
O prazo para conclusão das obras de urbanização é 
de 12 meses. 
O prazo de garantia das obras de urbanização é de 
5 anos. 
Foi apresentada a caução destinada a assegurar 
a boa e regular execução das obras de urbaniza-
ção, no montante de 51.649,69€ (cinquenta e um 
mil seiscentos e quarenta e nove euros e sessenta 
e nove cêntimos), através da garantia autónoma 
nº2012.06237 datado de 30/07/2012, no montan-
te total de 51.649,69€. 
Mantém-se inalterados os restantes parâmetros do 
primitivo alvará de loteamento n.º12/88 de 17 de 
Fevereiro.
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese e perfis que faz parte integrante do adita-
mento ao alvará de loteamento que se encontra em 
arquivo nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Dado e passado para que sirva de título ao requeren-
te e para todos os efeitos prescritos no D.L.555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L.26/2010, de 30 de Março.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 22 de 
maio de 2013.
Por subdelegação, A Vereadora, (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 28/05/2013

AVISO Nº 290/2013
Nos termos do Art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pela 
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Lei 26/2010, de 30 de Março e de acordo com o 
despacho do Exma. Senhora Vereadora Engª Mer-
cês Ferreira de 11 de Abril 2013, é emitido a AUTO 
AGRAS – Reparações Gerais de Automóveis, Lda, 
contribuinte n.º502872764, o aditamento ao alvará 
de loteamento n.º25/94, que incide sobre o lote 
n.º38, sito na Rua da Cancela Velha, freguesia de 
Avintes, inscrito na matriz sob o artigo n.º3969 ur-
bano e descrito na 2ªConservatória do Registo Pre-
dial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º1874/19941117, 
desanexado do n.º01717/161293, da indicada fre-
guesia, como abaixo se descreve: 
O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções: 
a) Lote alterado: Lote 38
b) Área do lote: 1.496,00m2
(área de acordo com o valor apresentado no levan-
tamento topográfico)
c) Área de máxima de implantação: 837,00m2
d) Área de máxima de construção: 1.864,85m2
e) Número de pisos acima da cota de soleira:1
f) Número de pisos abaixo da cota de soleira:1
g) Ocupação: Armazém, Industria e Serviços
Mantém-se inalterados os restantes parâmetros que 
define o primitivo alvará de loteamento n.º25/94 
de 21 de Setembro. 
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese que faz parte integrante do aditamento ao 
alvará de loteamento que se encontra em arquivo 
nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 23 de 
maio de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 30/05/2013

AVISO Nº 295/2013
Nos termos do Art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação conferida pela 
Lei 26/2010, de 30 de Março e de acordo com o des-
pacho do Exma. Senhora Vereadora Engª Mercês 
Ferreira de 19 de Abril de 2013, é emitido a Nelson 
Quintino Ferreira, B.I. n.º11124529, contribuin-
te n.º207700672, Elisabete Quintino Ferreira, B.I. 
n.º11744127, contribuinte n.º218291922, Maria 
do Carmo Fernandes Quintino, B.I. n.º05460480, 
contribuinte n.º190258420, o aditamento ao alvará 
de loteamento n.º03/70, que incide sobre o lote 
sito na Rua de Fontiela, freguesia de Avintes, inscri-
to na matriz sob o artigo n.º2308 urbano e descrito 
na 2ªConservatória do Registo Predial de Vila Nova 
de Gaia, sob o n.º3761/20121127, desanexado do 
n.º57.382, fls.33, B-148, da indicada freguesia, 
como abaixo se descreve: 
O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções:
a) Área do lote: 590,10m2
(área do lote de acordo com o valor apresentado no 
levantamento topográfico)

b) Área de implantação: 114,20m2
c) Área de construção: 245,15m2
d) Número de pisos acima da cota de soleira:  
2+vão do telhado
e) Número de pisos abaixo da cota de soleira: 0
f) Ocupação: Habitação bifamiliar
Construção anexa
g) Área de implantação e de construção - garagem: 
24,75m2
h) Área de implantação e de construção - alpendre: 
43,40m2
Mantém-se inalterados os restantes parâmetros que 
define o primitivo alvará de loteamento n.º03/70 
de 26 de Fevereiro. 
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese e perfis parte integrante do aditamento ao 
alvará de loteamento que se encontra em arquivo 
nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 22 de 
Maio de 2013.
Por subdelegação, A Vereadora, (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 31/05/2013

C.2. EDITAIS

EDITAL Nº 203/2013
(PROC.º Nº 0569/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado na Rua Arco do Samei-
ro, contíguo ao nº 94, freguesia de, 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 
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uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contraordenacional (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 Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 4 de março de 2013.
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 02/05/2013

EDITAL Nº 204/2013
(PROC.º Nº 0026/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do 
artigo 70º do Código do Procedimento Administra-
tivo e por este meio que, através da Fiscalização 
efetuada pelos Serviços de Higiene Pública da Dire-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
localizado entre as instalações dos Bombeiros Vo-
luntários de Valadares e o Edifício Sidney, freguesia 
de Valadares, deste concelho, se encontra coberto 
de densa e variada vegetação, está consequente-
mente sem qualquer tipo de manutenção, consti-
tuindo foco de insalubridade e perigo de incêndio, 
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 contra ordenação 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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, 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 respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 7 de março de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 02/05/2013

EDITAL Nº 212/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Ata nº 08 respeitante à Reunião Ordinária realizada 
no dia 3 de abril de 2013, aprovada nos termos do 
disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 92º 
da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na redação 
dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro, bem 
como do nº. 1 do art.º 11º do Regimento desta 
Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo em sua 
reunião de 2009/11/06. 
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. 
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Vila Nova de Gaia, 3 de maio de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 06/05/2013

EDITAL Nº 213/2013
CONSULTA PÚBLICA

PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO 
LICENCIAMENTO MUNICIPAL DE ATIVIDADES DI-
VERSAS
Torna-se público que, em conformidade com o dis-
posto no artigo 118.° do Código do Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15.11, se encontra em apreciação pú-
blica pelo prazo de 30 dias úteis a contar da data da 
publicação no Diário da República, o projeto de alte-
ração ao Regulamento do Licenciamento Municipal 
de Atividades Diversas, aprovado em 09.04.2013. 
As sugestões e pareceres deverão ser enviados, 
dentro do prazo referido, em carta dirigida à dire-
ção municipal de assuntos jurídicos — divisão mu-
nicipal de consultadoria jurídica — Apartado 239, 
4431 -903, Vila Nova de Gaia.
Vila Nova de Gaia, 2 Maio de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 06/05/2013

EDITAL Nº 214/2013
CONSULTA PÚBLICA

PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNI-
CIPAL DE DEFESA DA PAISAGEM, PUBLICIDADE E 
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO
Torna -se público que, em conformidade com o dis-
posto no artigo 118.° do Código do Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15.11, se encontra em apreciação pú-
blica pelo prazo de 30 dias úteis a contar da data 
da publicação no Diário da República, o projeto de 
alteração ao Regulamento Municipal de Defesa da 
Paisagem, Publicidade e Ocupação de Espaço Pú-
blico, aprovado em 09.04.2013. As sugestões e 
pareceres deverão ser enviados, dentro do prazo 
referido, em carta dirigida à direção municipal de 
assuntos jurídicos — divisão municipal de consul-
tadoria jurídica — Apartado 239, 4431 -903, Vila 
Nova de Gaia.
Vila Nova de Gaia, 6 Maio de 2013
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 06/05/2013

EDITAL Nº 215/2013
CONSULTA PÚBLICA

PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE 
TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA
Torna-se público que, em conformidade com o dis-
posto no artigo 118.° do Código do Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15.11, se encontra em apreciação pú-

blica pelo prazo de 30 dias úteis a contar da data 
da publicação no Diário da República, o projeto de 
alteração ao Regulamento de Taxas e Outras Recei-
tas do Município de Vila Nova de Gaia, aprovado em 
09.04.2013. As sugestões e pareceres deverão ser 
enviados, dentro do prazo referido, em carta dirigi-
da à direção municipal de assuntos jurídicos — divi-
são municipal de consultadoria jurídica — Apartado 
239, 4431-903, Vila Nova de Gaia.
Vila Nova de Gaia, 6 Maio de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 06/05/2013

EDITAL Nº 217/2013
TORNA-SE PÚBLICO, em cumprimento do disposto 
no n° 2 do artigo 3º do Decreto-Lei n° 181/70 de 
28 de abril de 1970, o "Projeto de Decreto da Ser-
vidão Militar do Aeródromo de Manobra n° 1 em 
Ovar."
De acordo com o n.º 1 do artigo 3º do referido 
diploma, os interessados podem, dentro do prazo 
de vinte dias, apresentar o que houver por conve-
niente.
Durante esse prazo o documento encontra-se dis-
ponível para consulta no Gabinete de Atendimento 
ao Munícipe (GAM), sito no Edifício dos Paços do 
Concelho e no sítio eletrónico do Município de Vila 
Nova de Gaia (www.cm-gaia.pt).
As sugestões ou observações que venham a ser 
apresentadas devem ser formuladas através de 
requerimento escrito e entregue no Gabinete de 
Atendimento ao Munícipe (GAM) ou por correio 
para Município de Vila Nova de Gaia, Rua Álvares 
Cabral, 4400-017, Vila Nova de Gaia.
Vila Nova de Gaia, 06 de maio de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª
Data de Publicitação: 07/05/2013

EDITAL Nº 218/2013
DRA. VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEI-
RO, Vereadora Adjunta do Presidente deste Mu-
nicípio, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, por despacho n° 39/PCM/2011, 
de 28 de Junho.
Faz saber, que fica por este meio notificado JOÃO 
PAULO OLIVEIRA REIMÃO, arrendatário da habi-
tação sita na Rua 25 de Abril - bloco 2 - n.º 75 
R/C DTº., Empreendimento Dr. Barbosa de Melo, 
freguesia de Canidelo, deste Concelho, de que na 
sequência de deliberação da Câmara Municipal de 3 
de abril de 2013, foi ordenado o despejo imediato 
do seu agregado familiar e respetivos bens, naque-
la morada, sendo-lhe concedido o prazo de 30 dias 
seguidos, contados da data da afixação do presente 
Edital, para desocupar voluntariamente a habita-
ção, deixando-a livre de pessoas e bens e fazer a 
entrega da respetiva chave na Gaiurb, EEM.
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Tal deliberação camarária, fundamenta-se nas con-
clusões do Relatório Final, extraídas do Inquérito 
Sumário elaborado nos termos do Artigo 22° do Re-
gulamento Municipal para o Arrendamento de Habi-
tações Sociais, cujas cópias do respetivo processo 
de despejo se encontram à disposição, a serem le-
vantadas na Gaiurb, urbanismo e habitação, EEM.
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
Vila Nova de Gaia, 23 de abril de 2013
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª
Data de Publicitação: 08/05/2013

EDITAL Nº 219/2013
(PROC.º Nº 0152/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços de Higiene Pública da Direção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, que tendo-se constatado que o logradouro 
da habitação localizada na Rua de Bustes, n.º 286, 
freguesia de Canidelo, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação (matos, sil-
vas), próximas de algumas edificações, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo foco de insalubridade local e de perigo 
face às habitações vizinhas, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contra ordenação 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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o logradouro da habitação em causa, no 

sentido de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 08/05/2013

EDITAL Nº 220/2013
(PROC.º Nº 0084/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administra-
tivo e por este meio que, através da Fiscalização 
efetuada pelos Serviços de Higiene Pública da Di-
reção Municipal da Presidência e da Sustentabili-
dade Ambiental, que tendo-se constatado que o 
terreno localizado ao lado esquerdo do n.º 657 da 
Rua da Arca de Noé, freguesia de Canidelo, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo risco de incêndio 
e consequentemente 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 contra ordenação 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 
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mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o em causa, no sentido de dar execução 
aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira).
Data de Publicitação: 08/05/2013

EDITAL Nº 221/2013
(PROC.º Nº 1014/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do arti-
go 70º do Código do Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que a parcela de ter-
reno localizada no Caminho das Zamboeiras, junto 
ao n.º 28, freguesia de Canidelo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo risco de incêndio e/ou saúde 
pública e consequentemente perigo para pessoas e 
bens, violando o disposto no artigo 33º e alínea b) 
do artigo 49º do Regulamento Municipal de Resídu-
os Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova 
de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração 
ao aí disposto, constitui contra ordenação 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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha a parcela de terreno em causa, no sentido 
de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira).
Data de Publicitação: 08/05/2013

EDITAL Nº 222/2013
(PROC.º Nº 0999/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do 
artigo 70º do Código do Procedimento Adminis-
trativo que fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno localizado na Rua 
da Cavada, junto ao n.º 94, freguesia de Canidelo, 
deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
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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 de VINTE DIAS, e, 
em caso de incumprimento desta notificação, e sem 
prejuízo do disposto em termos de matéria con-
traordenacional (alínea b) de Regulamento atrás 
descrito, a Câmara Municipal poderá determinar 
a posse administrativa do prédio, para efeitos de 
execução coerciva dos respetivos trabalhos de lim-
peza, 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 operação realiza-
da. A falta de pagamento neste prazo dá lugar à 
cobrança de dívida através de processo de execu-
ção fiscal, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo e do Código do Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de abril de 2013.
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira).
Data de Publicitação: 08/05/2013

EDITAL Nº 223/2013
(PROC.º Nº 0543/2010 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do 
artigo 70º do Código do Procedimento Adminis-
trativo que fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha a parcela de terreno locali-
zada nas traseiras do n.º 381 da Rua Alto das Cha-
quedas, com acesso e confrontando com o Cami-
nho do Alto das Chaquedas, freguesia de Canidelo, 
deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 

49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contraordenacional (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 do Pro-
cedimento Administrativo e do Código do Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 5 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira).
Data de Publicitação: 08/05/2013

EDITAL Nº 224/2013
(PROC.º Nº 0402/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 
70º do Código do Procedimento Administrativo que 
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fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o logradouro da habitação em estado de 
abandono localizada na Rua da Rasa, n.º 297, fre-
guesia de Mafamude, 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 de VINTE DIAS, e, 
em caso de incumprimento desta notificação, e sem 
prejuízo do disposto em termos de matéria con-
traordenacional (alínea b) de Regulamento atrás 
descrito, a Câmara Municipal poderá determinar 
a posse administrativa do prédio, para efeitos de 
execução coerciva dos respetivos trabalhos de lim-
peza, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título o 
detenha, obrigado a ressarci-la dos respetivos cus-
tos, num prazo de 60 dias após a comunicação do 
montante correspondente da operação realizada. A 
falta de pagamento neste prazo dá lugar à cobran-
ça de dívida através de processo de execução fiscal, 
nos termos do Código do Procedimento Administra-
tivo e do Código do Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 08/05/2013

EDITAL Nº 225/2013
(PROC.º Nº 0506/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 
70º do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha a habitação em estado de abandono com 
logradouro junto ao imóvel localizado na Rua Rai-
mundo de Carvalho, n.º 36, freguesia de Mafamu-
de, deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo 
no prazo de VINTE DIAS, contados da data de afi-
xação 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 de VINTE DIAS, e, 
em caso de incumprimento desta notificação, e sem 
prejuízo do disposto em termos de matéria con-
traordenacional (alínea b) de Regulamento atrás 
descrito, a Câmara Municipal poderá determinar 
a posse administrativa do prédio, para efeitos de 
execução coerciva dos respetivos trabalhos de lim-
peza, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título o 
detenha, obrigado a ressarci-la dos respetivos cus-
tos, num prazo de 60 dias após a comunicação do 
montante correspondente da operação realizada. A 
falta de pagamento neste prazo dá lugar à cobran-
ça de dívida através de processo de execução fiscal, 
nos termos do Código do Procedimento Administra-
tivo e do Código do Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
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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, 2 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 08/05/2013

EDITAL Nº 226/2013
(PROC.º Nº 0706/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do arti-
go 70º do Código d Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que o terreno locali-
zado na Rua do Jardim, junto ao n.º 577, freguesia 
de Vilar do Paraíso, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo risco de incêndio e/ou saúde pública 
e consequentemente 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 contra ordenação 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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, 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 respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.

De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 08/05/2013

EDITAL Nº 227/2013
(PROC.º Nº 0850/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 
70º do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado na Rua das Barreiras, 
junto ao n.º 138, freguesia de Vilar do Paraíso, des-
te 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 vio-
lar 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 contraordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 



Nº 29 | maio 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

32

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 do Pro-
cedimento Administrativo e do Código do Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 08/05/2013

EDITAL Nº 228/2013
(PROC.º Nº 1179/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços de Higiene Pública da Direção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, que tendo-se constatado que o terreno lo-
calizado no gaveto da Rua de Laborim / Rua Nossa 
Senhora do Carmo, freguesia de Mafamude, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo de incên-
dio, 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 contra ordenação 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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, 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 respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 5 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 08/05/2013

EDITAL Nº 229/2013
(PROC.º Nº 1213/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Dire-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
localizado no gaveto da Rua Bairro Miraporto / Rua 
D. Sancho I, freguesia de Mafamude, deste conce-
lho, se encontra coberto de densa e variada vege-
tação, está consequentemente sem qualquer tipo 
de manutenção, constituindo insalubridade local, 
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 contra ordenação 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
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“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, 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 respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 5 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 08/05/2013

EDITAL Nº 231/2013
"HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO SOB A FORMA 
DE SUCATA, DE VEÍCULOS REMOVIDOS DA VIA PÚ-
BLICA QUE, DE ACORDO COM O CÓDIGO DA ES-
TRADA, SE ENCONTREM EM CONDIÇÕES LEGAIS 
DE SEREM CONSIDERADOS ADQUIRIDOS PELO 
MUNICÍPIO, BEM COMO MATERIAIS FERROSOS 
PROVENIENTES DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO, 
QUE DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL VENHAM 
A SER CONSIDERADOS DISPENSÁVEIS, A SER 
EXECUTADO PELO PRAZO DE UM ANO OU ATÉ QUE 
O MONTANTE DE RECEITA PROVENIENTE DA ALIE-
NAÇÃO ATINJA O VALOR DE € 75.000,00 (SETENTA 
E CINCO MIL EUROS) "
Torna-se público que se irá proceder à alienação, 
sob a forma de sucata, de veículos removidos da 
via pública que, de acordo com o Código da Estra-
da, se encontrem em condições legais de serem 
considerados adquiridos pelo Município, bem como 
materiais ferrosos provenientes da atividade do Mu-
nicípio, que durante o período contratual venham 
a ser considerados dispensáveis, a ser executado 
pelo prazo de um ano ou até que o montante de 
receita proveniente da alienação atinja o valor de € 
75.000,00 (setenta e cinco mil euros).
I) Identificação dos bens

Os bens objeto da presente hasta pública consis-
tem em sucata, composta por veículos removidos 
da via pública que, de acordo com o Código da Es-
trada, se encontrem em condições legais de serem 
considerados adquiridos pelo Município, bem como 
materiais ferrosos provenientes da atividade do Mu-
nicípio, que durante o período contratual venham 
a ser considerados dispensáveis, a ser executado 
pelo prazo de um ano ou até que o montante de 
receita proveniente da alienação atinja o valor de € 
75.000,00 (setenta e cinco mil euros).
II) Valor Base de Proposta:
1 - O valor base da proposta é de 230,00€/ tonela-
da (Duzentos e trinta euros por tonelada).
III) Comissão:
A comissão de adjudicação será constituída por:
Presidente: Dr. António Carlos de Sousa Pinto;
1º Vogal: Dr. Manuel Francisco da Cunha e Silva;
2º Vogal: Eng.º. Nuno Artur Carvalho Pereira da 
Silva
Suplentes: Dr. Jorge Afonso Moreira Lopes e Reinal-
do da Silva Ferreira.
Nas faltas e impedimentos dos elementos da co-
missão, estes serão substituídos pelos elementos 
que se lhes seguem.
IV) Modalidade de pagamento:
O pagamento ao Município de Vila Nova de Gaia re-
sultante da venda dos bens identificados no Ponto 
I, deverá ser efetuado até trinta dias após emissão 
da respetiva fatura, nos termos das condições defi-
nidas nas Cláusulas Gerais e Cláusulas Técnicas da 
Alienação.
V) Local e data limite para apresentação das pro-
postas:
As propostas deverão ser entregues na Direção Mu-
nicipal de Administração e Finanças - Departamen-
to Municipal de Património, sita na Rua Diogo Cas-
sels, 121 - 4430-076 Vila Nova de Gaia, (telefone 
número 223742400 - E-mail: geral@mail.cm-gaia.
pt), até às 16:30 horas do dia 20 de maio de 2013.
VI) Local, data e hora da hasta pública:
A hasta pública realizar-se-á às 10 horas do dia 22 
de maio de 2013, no Auditório da Assembleia Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, sito na Rua General 
Torres, Freguesia de Mafamude, Vila Nova de Gaia.
VII) Apresentação das Propostas:
As propostas deverão ser apresentadas nos ter-
mos e condições definidas nas Condições Gerais de 
Alienação, podendo ser entregues pessoalmente ou 
enviadas pelo correio, sob registo, sendo elaborada 
lista das propostas apresentadas ordenada de acor-
do com a respetiva apresentação.
VIII) A Praça:
A praça inicia-se com a abertura das propostas re-
cebidas, iniciando-se a licitação a partir do valor do 
preço mais elevado constante das propostas admi-
tidas.
Os lanços mínimos de arrematação serão de 5,00€/ 
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tonelada.
No Ato Público da praça, procede-se à licitação 
verbal entre os proponentes, que podem ser os 
próprios ou seus representantes devidamente cre-
denciados com poderes bastantes para o efeito. A 
licitação termina quando tiver sido anunciado por 
três vezes o lanço mais elevado e este não for co-
berto.
IX) A Adjudicação:
A adjudicação será efetuada provisoriamente ao 
proponente cuja proposta, de acordo com os crité-
rios de adjudicação indicados, venha a ser conside-
rada a melhor proposta. 
A decisão de adjudicação definitiva ou de não adju-
dicação compete à Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, sendo dela notificado o adjudicatário, por 
carta registada, com aviso de receção, no prazo de 
trinta dias a contar da adjudicação.
O processo da hasta pública, composto pelo pre-
sente Edital, Condições Gerais de Alienação e Con-
dições Técnicas, está disponível para consulta na 
Direção Municipal de Administração e Finanças - 
Departamento Municipal de Património, sita na Rua 
Diogo Cassels, 121 - 4430-076 Vila Nova de Gaia, 
(telefone número 223742400 - E-mail: geral@mail.
cm-gaia.pt) até à data limite da entrega de propos-
tas.
Vila Nova de Gaia, 8 de maio de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 13/05/2013

EDITAL Nº 233/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Ata nº 09 respeitante à Reunião Extraordinária re-
alizada no dia 22 de abril de 2013, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 
do art.º 92º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, 
na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do Regi-
mento desta Câmara Municipal, aprovado pelo Exe-
cutivo em sua reunião de 2009/11/06. 
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 3 de maio de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 13/05/2013

EDITAL Nº 236/2013
(PROC.º Nº 1106/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 
70º do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado na Via Jean Piaget, 
entre os nºs 255 e 281, 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 Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado de VINTE DIAS, e, 
em caso de incumprimento desta notificação, e sem 
prejuízo do disposto em termos de matéria con-
traordenacional (alínea b) de Regulamento atrás 
descrito, a Câmara Municipal poderá determinar 
a posse administrativa do prédio, para efeitos de 
execução coerciva dos respetivos trabalhos de lim-
peza, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo o 
detenha, obrigado a ressarci-la dos respetivos cus-
tos, num prazo de 60 dias após a comunicação do 
montante correspondente da operação realizada. A 
falta de pagamento neste prazo dá lugar à cobran-
ça de dívida através de processo de execução fiscal, 
nos termos do Código do Procedimento Administra-
tivo e do Código do Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
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Data de Publicitação: 14/05/2013

EDITAL Nº 237/2013
(PROC.º Nº 1044/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 
70º do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado nas traseiras dos nºs 
10, 30 e 44 da Rua Alcino Coutinho, freguesia de 
Vilar do Paraíso, deste concelho, a proceder à lim-
peza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados 
da data de afixação do presente edital, em virtude 
do seu estado violar o disposto no artigo 33º e alí-
nea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado de VINTE DIAS, e, 
em caso de incumprimento desta notificação, e sem 
prejuízo do disposto em termos de matéria con-
traordenacional (alínea b) de Regulamento atrás 
descrito, a Câmara Municipal poderá determinar 
a posse administrativa do prédio, para efeitos de 
execução coerciva dos respetivos trabalhos de lim-
peza, 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 operação realiza-
da. A falta de pagamento neste prazo dá lugar à 
cobrança de dívida através de processo de execu-
ção fiscal, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo e do Código do Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 

e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 14/05/2013

EDITAL Nº 238/2013
(PROC.º Nº 0891/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 
70º do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado na Tv.. da Urtigueira, 
junto ao n.º 141, freguesia de Canelas, deste con-
celho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado de VINTE DIAS, e, 
em caso de incumprimento desta notificação, e sem 
prejuízo do disposto em termos de matéria con-
traordenacional (alínea b) de Regulamento atrás 
descrito, a Câmara Municipal poderá determinar 
a posse administrativa do prédio, para efeitos de 
execução coerciva dos respetivos trabalhos de lim-
peza, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título o 
detenha, obrigado a ressarci-la dos respetivos cus-
tos, num prazo de 60 dias após a comunicação do 
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montante correspondente da operação realizada. A 
falta de pagamento neste prazo dá lugar à cobran-
ça de dívida através de processo de execução fiscal, 
nos termos do Código do Procedimento Administra-
tivo e do Código do Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira).
Data de Publicitação: 14/05/2013

EDITAL Nº 239/2013
(PROC.º Nº 1042/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do arti-
go 70º do Código do Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direção Munici-
pal da Presidência e da Sustentabilidade Ambiental, 
que tendo-se constatado que o terreno localizado 
ao lado esquerdo do n.º 292 da Rua dos Prazeres, 
freguesia de Canelas, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo risco de incêndio e/ou saúde pública 
e consequentemente 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 contra ordenação 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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, 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 respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 14/05/2013

EDITAL Nº 240/2013
(PROC.º Nº 1212/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do arti-
go 70º do Código do Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que o logradouro da 
habitação localizada na Rua Luís de Camões, tra-
seiras do n.º 47, freguesia de Santa Marinha, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação (matos, silvas e plumas), próximas de 
algumas edificações, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, constituindo foco de 
insalubridade e de perigo face às habitações vizi-
nhas, violando o disposto no artigo 33º e alínea b) 
do artigo 49º do Regulamento Municipal de Resídu-
os Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova 
de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração 
ao aí disposto, constitui contra ordenação 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 
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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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o logradouro da habitação em causa, no 
sentido de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira).
Data de Publicitação: 14/05/2013

EDITAL Nº 241/2013
(PROC.º Nº 0164/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 
70º do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado na Rua da Lagoa, con-
tíguo ao n.º 22, freguesia de Crestuma, deste con-
celho, a proceder à gestão de combustível, relativos 
aos estratos arbustivo, subarbustivo e arbóreo, no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixação 
do presente edital, em virtude do referido terreno 
não cumprir os respetivos critérios de gestão de 
combustível definidos no Anexo do Decreto-Lei nº 
124/2006 de 28 de junho, com as alterações in-
troduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 de 14 de 
janeiro, estando consequentemente em incumpri-
mento 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 daquelas edificações ou instalações, medida a 
partir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal numa faixa de 50 metros relativamen-
te à alvenaria exterior das edificações confinantes, 
bem como deve ser assegurado que as copas das 
árvores e dos arbustos estejam no mínimo distan-
ciadas das edificações 5 metros, incluindo o abate 
e/ou poda das árvores existentes no terreno ou que 
apresentem um estado vegetativo indiciando pos-
sibilidade de queda, que não cumprem os critérios 
1-A e 1-B do Anexo ao respetivo diploma legal, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, e de outras substâncias alta-
mente 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.”
Decorrido o período estipulado de VINTE DIAS, e, 
em caso de incumprimento desta notificação, a 
Câmara Municipal realizará os trabalhos de ges-
tão de combustível, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título detenha o terreno, obrigado a 
ressarci-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 do Procedimento Administrativo e do Código 
do 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 Municipal de Higiene Pública 
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e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 5 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 14/05/2013

EDITAL Nº 242/2013
(PROC.º Nº 0675/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Direc-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
sito na Rua do Marco da Poça, ponto de referência 
- próximo (sensivelmente em frente) do nº 230 da 
Rua das Gândaras - Santa Maria da Feira), fregue-
sia de, deste concelho, não cumpre os critérios de 
gestão de combustível, relativos aos estratos ar-
bóreo, arbustivo e subarbustivo, definidos no Ane-
xo do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 
17/2009 de 14 de Janeiro, está consequentemente 
em incumprimento do disposto no nº 2 do artigo 
15º do mesmo diploma legal, constituindo assim 
risco de incêndio e perigo para pessoas e bens.
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, e de outras substâncias alta-
mente inflamáveis, bem como as copas das árvores 
e dos arbustos devem estar distanciadas no mínimo 
5 metros das edificações.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 

38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 4 de março de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 14/05/2013

EDITAL Nº 243/2013
(PROC.º Nº 0936/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Dire-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que as habi-
tações localizadas na Rua da Alegria, traseiras do 
n.º 205, freguesia de Gulpilhares, deste concelho, 
se encontram em estado de abandono, nomeada-
mente em mau estado de conservação no interior e 
respetivos logradouros, sendo este gerador de foco 
de insalubridade local e de risco de incêndio e con-
sequentemente perigo para pessoas e bens, vio-
lando o disposto no artigo 33º e alíneas a) e 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 contra ordenação 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 a) do artigo 49º
“Acumular no interior dos edifícios ou outros espa-
ços particulares, quaisquer tipo de resíduos, quan-
do com isso possa ocorrer dano para a saúde pú-
blica, risco de incêndio ou perigo para o ambiente, 
é passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional,”
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 
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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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha as referidas habitações e logradouros em 
causa, no sentido de dar execução aos respetivos 
trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza do interior das habitações em questão, 
assim como proceder ao entaipamento das portas e 
janelas, bem como à limpeza dos respetivos logra-
douros, procedendo ao corte do material vegetal 
existente, não podendo ter aí lugar quaisquer acu-
mulações dos sobrantes vegetais daí resultantes ou 
outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 14/05/2013

EDITAL Nº 244/2013
(PROC.º Nº 1000/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do 
artigo 70º do Código do Procedimento Administra-
tivo e por este meio que, através da Fiscalização 
efetuada pelos Serviços de Higiene Pública da Di-
reção Municipal da Presidência e da Sustentabili-
dade Ambiental, que tendo-se constatado que o 
terreno localizado na Rua do Calvário, junto ao n.º 
225, freguesia de Gulpilhares, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo risco de incêndio, de saúde 
pública e consequentemente perigo para pessoas e 
bens, violando o disposto no artigo 33º e alínea b) 
do artigo 49º do Regulamento Municipal de Resídu-
os Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova 
de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração 
ao aí disposto, constitui contra ordenação 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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, 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 respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 2 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 14/05/2013

EDITAL Nº 245/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Minuta da Ata nº 11 respeitante à Reunião Ordiná-
ria realizada no dia 06 de maio de 2013, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no 
nº. 3 do art.º 92º da Lei nº 169/99, de 18 de se-
tembro, na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 
11 de janeiro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo em sua reunião de 2009/11/06. 
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, 13 de maio de 2013.



Nº 29 | maio 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

40

A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 15/05/2013

EDITAL Nº 246/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NAS RUAS DO 
RODELO E FUNCHEIROS  - FREGUESIA DE CA-
NIDELO
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 6 de Maio de 2013, 
foi aprovada a seguinte Postura Municipal de Trân-
sito: 
Proibição do trânsito a veículos pesados “Exceto a 
Transportes Públicos e Veículos de Recolha de Resí-
duos Sólidos Urbanos”.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal 
Vila Nova de Gaia, 9 de Maio de 2013 
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 15/05/2013

EDITAL Nº 247/2013
(PROC.º Nº 0573/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Dire-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o lote de 
terreno localizado entre os nºs 336 e 364 da Rua 
do Bolhão, freguesia de Oliveira do Douro, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo risco de incêndio 
e consequentemente perigo para pessoas e bens, 
perigo violando o disposto no artigo 33º e alínea b) 
do artigo 49º do Regulamento Municipal de Resídu-
os Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova 
de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração 
ao aí disposto, constitui contra ordenação 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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, 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 respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 15/05/2013

EDITAL Nº 248/2013
(PROC.º Nº 0726/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do arti-
go 70º do Código do Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que o terreno localiza-
do na Vereda Dona Maria da Costa Basto (em frente 
ao supermercado Pingo Doce), freguesia de Oliveira 
do Douro, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
risco de incêndio e consequentemente 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 contra ordena-
ção passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
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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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira).
Data de Publicitação: 15/05/2013

EDITAL Nº 249/2013
(PROC.º Nº 0887/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do 
artigo 70º do Código do Procedimento Adminis-
trativo que fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o logradouro da habitação 
em estado de abandono localizada na Rua Mouzi-
nho de Albuquerque, n.º 61, 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 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 de VINTE DIAS, e, em caso de 
incumprimento desta notificação, e sem prejuízo do 
disposto em termos de matéria contraordenacional 
(alínea b) de Regulamento atrás descrito, a Câmara 
Municipal poderá determinar a posse administra-
tiva do prédio, para efeitos de execução coerciva 
dos respetivos trabalhos de limpeza, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título o detenha, obrigado 
a ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 
60 dias após a comunicação do montante corres-
pondente da operação realizada. A falta de paga-
mento neste prazo dá lugar à cobrança de dívida 
através de processo de execução fiscal, nos termos 
do Código do Procedimento Administrativo e do Có-
digo do Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 15/05/2013

EDITAL Nº 250/2013
(PROC.º Nº 1160/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, que tendo-se constatado que o logradouro/
terreno, localizado na Rua da África, n.º 192 – fren-
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te à casa 14 – freguesia de Santa Marinha, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, (matos, silvas) próximas de algumas 
edificações, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo foco de insalubri-
dade local e de perigo face às habitações vizinhas, 
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 contra ordenação 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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o logradouro/terreno em causa, no sentido 
de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 24 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira).
Data de Publicitação: 15/05/2013

EDITAL Nº 251/2013
LISTA DE SOLICITADORES

VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ PÚBLICO, conforme o disposto no nº 5, do art.º 
76.º do Dec. Lei nº 88/2003, que o edital relativo 
à Lista dos Solicitadores de Vila Nova de Gaia, se 
encontra para consulta no Gabinete de Apoio ao 
Munícipe (GAM), deste Município.
Por ser verdade e a fim de ser tornado público se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal. 
Vila Nova de Gaia, 13 de maio de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 15/05/2013

EDITAL Nº 254/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 7 de Maio de 
2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 
redação conferida pelo DL. n.º 26/2010, de 30 de 
março, que foi apresentado um pedido de altera-
ção da licença de loteamento n.º48/88 para o lo-
tes n.º29 e 50, requerido em nome de MARIA ELI-
SABETE GERMANO FERREIRA BRANDÃO, que tem 
como objetivo a junção dos dois lotes e definição de 
um único lote destinado a uma moradia isolada, de 
cave, r/chão e andar. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º, ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º5162/12 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira) 
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EDITAL Nº 256/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DOS 
FRADINHOS - FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA MA-
RINHA 
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia.
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 6 de Maio de 2013, 
foi aprovada a seguinte Postura Municipal de Trân-
sito: 
Colocação de um sinal de cedência de passagem 
B2-STOP na Rua dos Fradinhos no entroncamento 
com a Rua de Ligustres.
Colocação de um espelho na Rua de Ligustres, em 
frente à Rua dos Fradinhos.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 09 de Maio de 2013
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 16/05/2013

EDITAL Nº 257/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DO PI-
COTO - FREGUESIA DE GULPILHARES
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia.
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 6 de maio de 2013, 
foi aprovada a seguinte Postura Municipal de Trân-
sito: 
Anulação do sentido único de trânsito na Rua do 

Picoto, entre a Rua do Calvário e a Rua do Marujo, 
e implementação da circulação do trânsito nos dois 
sentidos no trajeto mencionado.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 9 de Maio de 2013
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, (Maria Teresa Barbosa).
Data de Publicitação: 16/05/2013

EDITAL Nº 258/2013
(PROC.º Nº 0290/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 
70º do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado na Rua Dr. Manuel 
Ramos, junto ao n.º 2, freguesia de Grijó, deste 
concelho, a proceder à conclusão dos trabalhos de 
gestão de combustível, relativos aos estratos ar-
bustivo, subarbustivo e arbóreo, no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do referido terreno continuar a 
não cumprir os respetivos critérios de gestão de 
combustível definidos no Anexo do Decreto-Lei nº 
124/2006 de 28 de junho, com as alterações in-
troduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 de 14 de 
janeiro, estando consequentemente em incumpri-
mento do disposto no nº 2 do artigo 15º do mesmo 
diploma legal, constituindo assim risco de incêndio 
e perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06.
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Consistem os respetivos trabalhos na conclusão do 
corte do material vegetal numa faixa de 50 metros 
relativamente à alvenaria exterior das edificações 
confinantes, bem como deve ser assegurado que 
as copas das árvores e dos arbustos estejam no 
mínimo distanciadas das edificações 5 metros, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, e de outras substâncias alta-
mente inflamáveis.

Data de Publicitação: 16/05/2013 
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Decorrido o período estipulado de VINTE DIAS, e, 
em caso de incumprimento desta notificação, a 
Câmara Municipal realizará os trabalhos de ges-
tão de combustível, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título detenha o terreno, obrigado a 
ressarci-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 do Procedimento Administrativo e do Código 
do 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 Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 2 de abril de 2013.
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira).
Data de Publicitação: 20/05/2013

EDITAL Nº 259/2013
(PROC.º Nº 0886/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno confrontante com o terreno loca-
lizado no final da Rua da Bela Vista, contíguo ao nº 
125, freguesia de Grijó, deste concelho, a proceder 
à gestão de combustível, relativos aos estratos ar-
bustivo, subarbustivo e arbóreo, no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do referido terreno não cumprir 
os respetivos critérios de gestão de combustível 
definidos no Anexo do Decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº 17/2009 de 14 de Janeiro, estando 
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.

Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal numa faixa de 50 metros relativamen-
te à alvenaria exterior das edificações confinantes, 
não podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações 
de substâncias combustíveis, como lenha, madei-
ra ou sobrantes vegetais, e de outras substâncias 
altamente inflamáveis, bem como deve ser asse-
gurado que as copas das árvores e dos arbustos 
estejam no mínimo distanciadas das edificações 5 
metros.
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 Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 4 de março de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 20/05/2013

EDITAL Nº 260/2013
(PROC.º Nº 0960/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 
70º do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o quintal/logradouro da habitação sita na 
Rua Clube de Futebol de Perosinho, n.º 116 e Rua 
da Garrida, n.º 64 (matriz n.º 2547), freguesia de 
Perosinho, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
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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 de VINTE DIAS, e, 
em caso de incumprimento desta notificação, e sem 
prejuízo do disposto em termos de matéria con-
traordenacional (alínea b) de Regulamento atrás 
descrito, a Câmara Municipal poderá determinar 
a posse administrativa do prédio, para efeitos de 
execução coerciva dos respetivos trabalhos de lim-
peza, 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 operação realiza-
da. A falta de pagamento neste prazo dá lugar à 
cobrança de dívida através de processo de execu-
ção fiscal, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo e do Código do Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 22 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 20/05/2013

EDITAL Nº 261/2013
(PROC.º Nº 1202/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-

tigo 70º do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços de Higiene Pública da Direção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, que tendo-se constatado que o terreno lo-
calizado entre as Ruas da Lavandeira / Rua Loureiro 
de Baixo / Rua do Buraco, freguesia de Grijó, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo risco de incêndio, 
de saúde pública e consequentemente 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 contra ordena-
ção 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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, 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 respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 15 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 20/05/2013
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EDITAL Nº 262/2013
(PROC.º Nº 1121/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administra-
tivo e por este meio que, através da Fiscalização 
efetuada pelos Serviços de Higiene Pública da Di-
recção Municipal da Presidência e da Sustentabi-
lidade Ambiental, fica notificado o Exmo. Senhor 
Álvaro Ribeiro, residente no Lar António Almeida 
Costa, Rua Almeida Costa, n.º 119, freguesia de 
Santa Marinha, deste concelho, e na qualidade de 
proprietário do terreno localizado ao lado esquerdo 
do n.º 620/630 da Rua de Figueiredo, freguesia de 
Pedroso, deste concelho, melhor descrito no pro-
cesso n.º 6040/06.9TBVNG-A, o qual se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo risco de incêndio e/ou saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contra ordenação 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.” 
Igualmente, constatou-se a existência de um muro 
de delimitação/suporte de terras confrontante com 
a Rua de Figueiredo, freguesia de Pedroso, deste 
concelho, o qual ruiu em grande parte da sua ex-
tensão, verificando-se que as pedras que constitu-
íam o referido muro, decorrente da queda do mes-
mo, se encontram na via pública condicionando o 
tráfego automóvel, assim como o trânsito pedonal 
e a limpeza urbana, violando este estado o disposto 
no artigo 34.º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, constituindo o seu incumprimento 
contra ordenação punível no âmbito do disposto no 
n.º 2 do artigo 43.º do citado Regulamento.
- Prevê o artigo 34.º do R.M.R.S.U.L.P.V.N.G.

“Se alguma propriedade, muro ou valado tiver caí-
do por efeito de temporais, má construção ou outra 
causa, fica o seu dono obrigado a remover o entu-
lho e materiais no prazo de vinte e quatro horas”.
- Prevê o n.º 2 do artigo 43.º do R.M.R.S.U.L.P.V.N.G.
“Quando para a violação de qualquer norma deste 
regulamento não esteja prevista a penalidade cor-
respondente, será punida com a coima de um vigé-
simo a uma vez o salário mínimo nacional”.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente no terreno em causa, não podendo 
ter aí lugar quaisquer acumulações dos sobrantes 
vegetais daí resultantes ou outros resíduos, bem 
como deve proceder à remoção das pedras, ter-
ras e outros resíduos existentes na via pública, Rua 
de Figueiredo, decorrentes do desmoronamento do 
muro em causa, de forma a permitir o normal trá-
fego automóvel e pedonal e a limpeza urbana, to-
mando igualmente as medidas necessárias de for-
ma que não ocorram novos desmoronamentos de 
terras/pedras para a via pública, os quais além de 
condicionar o trânsito automóvel e pedonal, pre-
judicar a limpeza urbana, poderão causar graves 
acidentes, com registo de danos físicos e materiais 
a terceiros, decorrendo dessas circunstâncias res-
ponsabilidades a nível civil e criminal.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 24 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 20/05/2013

EDITAL Nº 263/2013
(PROC.º Nº 0100/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do arti-
go 70º do Código do Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que o terreno locali-
zado na Rua Dr. Manuel Ramos, a nascente do n.º 
92, freguesia de Grijó, deste concelho, não cum-
pre os critérios de gestão de combustível, relativos 
aos estratos arbustivo e subarbustivo, definidos no 
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Anexo do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 
17/2009 de 14 de janeiro, está consequentemente 
em incumprimento do disposto na alínea a) do n.º 
1 e nº 2 do artigo 15º do mesmo diploma legal, 
constituindo assim risco de incêndio e perigo para 
pessoas e bens.
- Prevê a alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º do Decre-
to-Lei n.º 124/2006 de 28/06
“Pela rede viária providencie a gestão de combustí-
vel numa faixa lateral de terreno confinante numa 
largura não inferior a 10 metros.”
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante.”
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do mate-
rial vegetal, numa faixa de gestão de combustível 
com cerca de 20 metros de largura, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, assim 
como numa largura não inferior a 10 metros relati-
vamente à rede viária, não podendo ainda ocorrer 
quaisquer acumulações de substâncias combustí-
veis, como lenha, madeira ou sobrantes vegetais, 
bem como outras substâncias altamente inflamá-
veis.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00 € a 5.000,00 €, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00 € a 60.000,00 €, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 

teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 20/05/2013

EDITAL Nº 264/2013
(PROC.º Nº 0663/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Direc-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o lote de 
terreno n.º 168 do alvará de loteamento n.º 04/95 
sito entre os n.ºs 169 e 197 da Rua da Escola do 
Pisão, freguesia de , deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo de incêndio e/ou saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, 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 respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
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para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 4 de março de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 20/05/2013

EDITAL Nº 265/2013
(PROC.º Nº 0881/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do arti-
go 70º do Código do Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que o terreno locali-
zado na Rua Cruz de Arrais, em frente à Escola EB 
dos Carvalhos, estendendo-se desde a Tv. de Godi-
nhães até o parque de estacionamento automóvel 
da empresa UTC, freguesia de Pedroso, 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 intro-
duzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 de 14 de ja-
neiro, está consequentemente em incumprimento 
do disposto no nº 2 do artigo 15º do mesmo diplo-
ma legal, e ainda o prescrito na alínea n) do artigo 
48.º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e de Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
constituindo assim risco de incêndio e perigo para 
pessoas e bens.
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do 
Município, com base no disposto no nº 3 do arti-
go 15º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de ju-
nho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei nº 17/2009 de 14 de janeiro, e alínea n) do 
R.M.R.S.U.L.P.V.N.G., proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, bem 
como as copas das árvores e dos arbustos devem 
estar distanciadas no mínimo 5 metros das edifica-
ções, não podendo ainda ocorrer quaisquer acumu-
lações de substâncias combustíveis, como lenha, 

madeira ou sobrantes vegetais, e de outras subs-
tâncias altamente inflamáveis, assim como o abate 
e/ou poda das árvores existentes no terreno que 
não cumprem os critérios exarados no n.º 1 da alí-
nea A) e no n.º 1 da alínea B) do Anexo do Decreto-
-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, com as altera-
ções introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 de 
14 de janeiro.
- Prevê o n.º 1 da alínea A) do Anexo do DL. n.º 
124/2006 de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores devem 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 n.º 1 da alínea B) do Anexo do DL. 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 de poderão projetar sobre o seu telhado.”
- Prevê a alínea n) do R.M.R.S.U.L.P.V.N.G.
“Manter árvores, arbustos, silvados, sebes, pen-
dentes sobre a via pública, que estorvem a livre e 
cómoda 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.”
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00 € a 5.000,00 €, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00 € a 60.000,00 €, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de março de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 20/05/2013

EDITAL Nº 266/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
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pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 9 de maio de 
2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
DL. N.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação 
conferida pelo DL. N.º 26/2010, de 30 de março, 
que foi apresentado um pedido de alteração da li-
cença de loteamento n.º 18/97 para o lote n.º 43, 
requerido em nome de VICENTE MARIA DE BRITO 
E CUNHA OLAZABAL ALBUQUERQUE E OUTRO, que 
tem como objetivo o aumento do número de fo-
gos na construção identificada como 43.2 no lote 
n.º 43, passando a incluir 3 fogos ao invés dos 2 
anteriormente definidos, e consequente alteração 
da tipologia de habitação bifamiliar para habitação 
coletiva, bem como a regularização do limite do 
lote n.º 43, alterando a sua área de 8.733,00 m2 
para 8.642,40 m2. Para efeito do disposto no n.º 
3 do citado artigo 27.º, ficam os proprietários dos 
lotes constantes do referido alvará de loteamento 
notificados para se pronunciarem sobre a alteração 
indicada, no prazo de 10 dias. 
O processo n.º 1233/13 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira).

EDITAL Nº 267/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 

do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 30 de abril 
de 2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do DL. Nº 555/99, de 16 de dezembro, com a re-
dação conferida pelo DL. N.º 26/2010, de 30 de 
março, que foi apresentado um pedido de alteração 
da licença de loteamento n.º 30/77 para o lote n.º 
3, requerido em nome de VITOR MANUEL ALVES 
COUCEIRO, que tem como objetivo a retificação da 
área do lote de 385,00m2 para 367,00m2 após le-
vantamento topográfico realizado ao mesmo, pro-
posta de anulação de corpo de anexos previsto no 
alvará de loteamento, bem como proposta de piso 
de cave para uso de arrecadação com uma área de 
construção de 41,00m2. 
É proposta ainda a compatibilização da construção 
(rés-do-chão e andar) de acordo com as caracte-
rísticas da obra já edificada no lote, neste âmbito 
importa referir que a solução apresentada prevê 
em relação à área de construção licenciada, uma 
redução de 43,00m2, passando de 257,00m2 para 
214,00m2. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º, ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 5210/12 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira).

Data de Publicitação: 21/05/2013 

Data de Publicitação: 21/05/2013 
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EDITAL Nº 268/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 13 de Maio 
de 2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com a redação conferida pelo DL. n.º 26/2010, de 
30 de março, que foi apresentado um pedido de 
alteração da licença de loteamento n.º62/84 para 
o lote n.º46, requerido em nome de MARIA CÂN-
DIDA TAVARES FERREIRA, que tem como objetivo 
a alteração da área de implantação, de 120,00m2 
para 119,60m2, alteração da área de construção 
de 240,00m2 para 230,15m2 e definição de anexo. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º, ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º1569/13 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira).

EDITAL Nº 272/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DOS 
SAPATEIROS - FREGUESIA DE AVINTES 
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 13 de Maio de 2013, 
foi aprovada a seguinte Postura Municipal de Trân-
sito: 
Alteração da postura de trânsito de existente, na 
rua dos sapateiros, freguesia de Avintes, designa-
damente a deslocalização do sinal H3 (sentido úni-
co), para junto do n.º 197, da referida artéria.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal 
Vila Nova de Gaia, 13 de maio de 2013
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 21/05/2013

EDITAL Nº 273/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DAS 
COVINHAS - FREGUESIA DE VILAR DO PARAÍSO
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia.
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 6 de maio de 2013, 
foi aprovada a seguinte Postura Municipal de Trân-
sito: 
Colocação de sinalização vertical H4 (via pública 
sem saída) na Rua das Covinhas, entroncamento 
com a Rua do Cruzeiro.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 10 de maio de 2013 
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 21/05/2013

EDITAL Nº 274/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA TRAVESSA 
DA RUA NOVA DA RAPOSA - FREGUESIA DE PE-
DROSO
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 6 de maio de 2013, 
foi aprovada a seguinte Postura Municipal de Trân-
sito:
Implementação de sinalização vertical e horizontal 
de acordo com o esquema em anexo.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 13 de maio de 2013
A Diretora Municipal de Vias Municipais e 

Data de Publicitação: 21/05/2013 
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Mobilidade, (Maria Teresa Barbosa)

EDITAL Nº 275/2013
(PROC.º Nº 1119/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do 
artigo 70º do Código do Procedimento Adminis-
trativo que fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o lote de terreno situado 
junto ao n.º 73 (à esquerda do prédio – cota supe-
rior) da Tv. Escola de S. Paio, freguesia de Canidelo, 
deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 

arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado de VINTE DIAS, e, 
em caso de incumprimento desta notificação, e sem 
prejuízo do disposto em termos de matéria con-
traordenacional (alínea b) de Regulamento atrás 
descrito, a Câmara Municipal poderá determinar 
a posse administrativa do prédio, para efeitos de 
execução coerciva dos respetivos trabalhos de lim-
peza, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo o 
detenha, obrigado a ressarci-la dos respetivos cus-
tos, num prazo de 60 dias após a comunicação do 
montante correspondente da operação realizada. A 
falta de pagamento neste prazo dá lugar à cobran-
ça de dívida através de processo de execução fiscal, 
nos termos do Código do Procedimento Administra-
tivo e do Código do Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 22 de abril de 2013.
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira).
Data de Publicitação: 21/05/2013

EDITAL Nº 276/2013
(PROC.º Nº 1087/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 
70º do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado na Praça Cardeal An-
tónio Ribeiro e contíguo ao n.º 16 da Rua Adria-
no Rocha, freguesia de Arcozelo, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º

Data de Publicitação: 21/05/2013 



Nº 29 | maio 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

52

“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 contraordenacional (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 do Pro-
cedimento Administrativo e do Código do Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 21/05/2013

EDITAL Nº 277/2013
(PROC.º Nº 0568/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 
70º do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado na Rua do Arco do Sa-
meiro, traseiras do n.º 94, freguesia de Valadares, 

deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contraordenacional (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 do Pro-
cedimento Administrativo e do Código do Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 21/05/2013

EDITAL Nº 278/2013
(PROC.º Nº 1200/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do arti-
go 70º do Código do Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que o terreno locali-
zado na Rua do Talho, junto ao n.º 186, freguesia 
da Madalena, deste concelho, se encontra coberto 
de densa e variada vegetação (matos, silva e plu-
mas), próximas de algumas edificações, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo foco de insalubridade e de perigo face 
às habitações vizinhas, violando 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, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui contra 
ordenação 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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, 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 respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira).
Data de Publicitação: 21/05/2013

EDITAL Nº 279/2013
(PROC.º Nº 0013/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Dire-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terre-
no localizado a norte do n.º 268 da Rua Caetano 
Remeão, freguesia de Valadares, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para a saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contra ordenação 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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, 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 respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
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Vila Nova de Gaia, 2 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira).
Data de Publicitação: 21/05/2013

EDITAL Nº 280/2013
(PROC.º Nº 0759/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 
70º do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado na Rua António Sér-
gio, frente ao n.º 411, freguesia de Valadares, des-
te 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 vio-
lar 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 contraordenacional (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 do Pro-

cedimento Administrativo e do Código do Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 21/05/2013

EDITAL Nº 281/2013
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Enge-
nheira, Vereadora Adjunta do Excelentíssimo Se-
nhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia. no uso das competências subdelegadas 
pelo despacho Nº 71/PCM/2009, de 06/11 deste 
Excelentíssimo Senhor Presidente, com competên-
cia conferida pela Câmara na Reunião de 6 de No-
vembro de 2009.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
n° 1 do art.º 70° do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, através da afixação do presente Edi-
tal, que, no âmbito do Processo Administrativo N° 
1020/VT/201, foi por seu despacho de 18/04/2013, 
efetuado no âmbito das competências atrás referi-
das, determinado notificar os contitulares da he-
rança proprietária do imóvel sito na Rua da Pedra 
Alta, nº. 139, da freguesia de Canidelo, Santa Ma-
rinha, V. N. Gaia, de que, foi proferida a decisão, 
cujos termos e fundamentos, ora se mencionam:
"Em 13.02.2012, por iniciativa oficiosa do Muni-
cípio, a pedido do Departamento de Habitação e 
Obras da Gaiurb, EEM, foi realizada uma vistoria 
administrativa ao imóvel com a localização referi-
da em epígrafe, nos termos e para os efeitos do 
disposto nos artigos 89.° e seguintes do Regime 
Jurídico de Urbanização e de Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela le-
gislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se remete. 
De acordo com a descrição que nele consta, em 
matéria espacial, trata-se de um imóvel urbano, de 
construção antiga, com desenvolvimento em pro-
fundidade a partir do arruamento onde se apoia, 
composto por 10 edificações térreas, em banda, 
designadas por casas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 
sendo que todas elas se encontram devolutas, ex-
ceto a casa 2, que se apresenta ocupada em regi-
me de inquilinato por Gracinda da Silva Pereira dos 
Santos.
No que se refere ao estado de conservação das res-
petivas estruturas, verifica-se ao nível do exterior, 
nas fachadas, a degradação geral dos rebocos de 
todas as habitações, incluindo fissuras e desgaste 
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da pintura, causando deficiências de impermeabili-
zação e desarranjo estético e o apodrecimento ge-
ral das caixilharias de madeira e a inexistências de 
portas e janelas em algumas casas, na cobertura, 
degradação da correspondente à casa 2 (ocupada), 
desmoronamento de algumas das restantes casas 
e outras parcialmente desmoronadas e com os ele-
mentos ainda existentes em ameaça de ruína, e no 
logradouro, presença de anexos abarracados, insa-
lubres e em estado de abandono.
Ao nível do interior, constata-se que não foi pos-
sível aos peritos o acesso à casa 1, pelo que, não 
são efetuadas quaisquer referências ao estado de 
conservação das respetivas estruturas, que a casa 
2, apresenta dimensões reduzidas dos seus com-
partimentos (cozinha e sala), não permitindo a sua 
utilização para efeitos habitacionais dentro do míni-
mo de condições de salubridade, ausência de cha-
miné, inexistência de redes de abastecimento de 
água e de drenagem de águas residuais na cozinha, 
manchas de humidade em paredes e tetos por de-
ficiente impermeabilização das paredes exteriores 
e cobertura, e que, as restantes casas, apresentam 
alguns dos seus elementos construtivos em ruína e 
outros em ameaça de ruína.
Tais patologias, de acordo com o parecer dos peri-
tos, conferem às respetivas edificações uma situa-
ção de desmoronamento parcial dos seus elemen-
tos construtivos e de ameaça de ruína da maioria 
dos ainda existentes, provocando ainda manifesta 
insegurança e insalubridade, para além de oferece-
rem também perígo para a saúde pública, e de pre-
judicarem significativamente o seu arranjo estético 
e de contribuírem naturalmente para a degradação 
da paisagem urbana onde se integra. A situação 
fáctica observada, enquadra-se deste modo, na 
previsão legal do n.° 3 do art.° 89.° do RJUE, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de Dezem-
bro, na redação que Ihe é conferída pela legislação 
subsequente, preceito que confere a esta Câmara 
Municipal, a faculdade de, a todo o tempo, ordenar 
a demolição total ou parcial das construções que 
ameacem ruína ou ofereçam perígo para a saúde 
pública e para a segurança das pessoas.
Nesse sentido, foi em 05 de setembro de 2012, por 
intermédio do ofício n.º 7087, efetuada audiência 
prévia à contitular da herança proprietária do imó-
vel vistoriado, Rosa da Conceição Teixeira Gomes 
Martins, relativamente à intenção deste Município 
de lhe ordenar, em parceria com os restantes conti-
tulares daquela herança, a realização dos trabalhos 
abaixo mencionados, no prazo máximo de 90 dias 
úteis, nos termos lá descritos e com os fundamen-
tos lá especificados, sendo que não foi pela mesma 
deduzida qualquer resposta. Apenas em 24 de ja-
neiro da 2013, em sessão de atendimento com o 
Sr. Chefe de Divisão Municipal de Fiscalização, por 
ela solicitada, reportada ao registo n.º 602/2013, 

aduziu o facto da locatária já não residir na edifica-
ção em causa, e de esta não representar qualquer 
perigo, para além dos restantes co-herdeiros não 
assumirem reiteradamente as suas responsabilida-
des inerentes ao bem em apreço.
Entretanto, em 12.01.2013, foi efetuada audiência 
prévia aos restantes contitulares da herança pro-
prietário do imóvel vistoriado, através do Edital 
que ficou registado sob o n.º 509, de 17.01.2013, 
relativamente àquela mesma intenção, sendo que, 
também não se verificou qualquer resposta.
Importa salientar ainda, que tentamos por 2 ve-
zes efetuar igualmente audiência prévia à locatária, 
Gracinda da Silva Pereira dos Santos, relativamen-
te à intenção atrás referida, e tal nunca foi possí-
vel, na medida em que a respetiva correspondência 
veio sempre devolvida, a última da qual fazia re-
ferência à sua presença num lar, tal como a co-
-herdeira Rosa Martins declarou naquela sessão de 
atendimento.
Em face ao exposto, e após devida ponderação dos 
elementos instrutórios do processo, deverá, com 
vista à correção das deficiências assinaladas, nos 
termos do enquadramento legal acima mencionado, 
com fundamento no auto de vistoria, na proposta 
de realização da audiência prévia aos interessados 
e com base na presente informação, ser ordenado 
à co-herdeira referida no parágrafo anterior através 
de carta registada com aviso c/e receção e aos res-
tantes herdeiros através de Edital, no prazo máxi-
mo de 90 dias, a execução dos seguintes trabalhos:
Demolição total de todo o imóvel em causa e res-
petivos anexos, com remoção dos escombros para 
local apropriado, incluindo limpeza e vedação do 
local."
Mais se comunica, que os Serviços de Vistorias Ad-
ministrativas deste Município, devem ser informa-
dos da data prevista para o início destas obras, a 
fim das mesmas poderem ser acompanhadas por 
Técnicos Municipais.
Mais se comunica ainda, que, caso não haja cum-
primento voluntário do ordenado, no prazo indica-
do, ficarão sujeitos à instauração de processo de 
contraordenacional pelo ilícito previsto e punido 
pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.° do Regi-
me 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 le-
gislação subsequente, punível com coima a graduar 
entre € 500,00 e €10.000, incorrendo ainda na pra-
tica do crime de desobediência, nos termos do art.º 
348, n.º 1, alínea b) do Código Penal, para além 
das obras poderem ser executadas coercivamente 
pelo Município, com custos a seu cargo, nos termos 
dos artigos n.ºs 91°, 107.° e 108.°, todos daquele 
diploma legal.
Mais se comunica ainda, por último, que o processo 
poderá ser consultado naqueles Serviços, entre as 
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9.00h e as 12.30h e entre as 14:00h e as 16:30h, 
onde se encontra um anexo fotográfico ao auto de 
vistoria que não é afixado juntamente com o pre-
sente edital.
Vila Nova de Gaia, 26 de abril de 2013
Auto de Vistoria
Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e doze, compareceram Luís Manuel da Costa 
Simões, Engenheiro Civil, Ricardo Amadeu Rodri-
gues Amílcar, Engenheiro Civil e Albano Fernando 
Tavares da Sousa, Assistente Técnico, na qualidade 
de técnicos designados peia Câmara Municipal para 
procederem à respetiva vistoria das unidades do 
prédio abaixo identificado, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 90° do DL. 555/99, 
de 16 de Dezembro, alterado pela legislação sub-
sequente.
Esteve ainda presente Gracinda da Silva Pereira dos 
Santos, na qualidade de inquilina. Pela parte pro-
prietária ninguém compareceu.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO/ DAS UNIDADES 
DO PRÉDIO OBJETO DA VISTORIA
Processo n.º: 1020/VT/2011
Localização: Rua da Pedra Alta, 139, Canidelo
Descrição predial: Artigo matricial:
2 - DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO
Trata-se de um aglomerado habitacional tipo “ilha” 
constituído por um prédio de r/c da construção an-
tiga, implantado na frente do terreno designado por 
unidada1/casa1, e por várias construções térreas 
que se estendem pelo logradouro posterior num to-
tal de 10 habitações, todas devolutas, com exceção 
da unidade2/casa2 ocupada em regime de inquili-
nato por Gracinda da Silva Pereira dos Santos.
Construtivamente as habitações apresentam-se 
executadas na generalidade com paredes exterio-
res em alvenaria rebocada e pintada, paredes in-
teriores em alvenaria rebocada, tetos em madeira, 
pavimentos em material cerâmico, caixilharias em 
madeira e alumínio e cobertura em telha francesa. 
No logradouro existam ainda vários anexos.
N° de pisos:1
N° total de unidades: 10
Uso das unidades objeto da vistoria: Habitação.
Descrição das unidades objeto da vistoria: A habi-
tação que se encontra ocupada (unidade2/casa2) 
é constituída por um pequeno quarto e por um pe-
queno compartimento utilizado como cozinha sem 
água e esgotos. A instalação sanitária encontra-se 
no exterior da habitação com sanita, bidé e lavató-
rio. As restantes habitações encontram-se em ruina 
ou em ameaça de ruina.
Existe ligação da energia elétrica e abastecimento 
de água da rede pública. Não existe drenagem de 
águas residuais com ligação ao coletor público de 

saneamento.
3- DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA DE SALUBRIDADE E DE ES-
TÉTICA DO PRÉDIO E DAS UNIDADES OBJETO DA 
VISTORIA
3.1.- EXTERIOR
a) Fachadas
Degradação geral dos rebocos da todas as habita-
ções, incluindo fissuras e desgaste da pintura, cau-
sando deficiências de impermeabilização e desar-
ranjo estético.
(Fotos nºs 01 a16)
Apodrecimento geral das caixilharias de madeira e 
não existem portas e janelas em algumas casas.
(Fotos nºs 06 e 08 a14)
b) Cobertura
Degradação da cobertura da habitação ocupada 
(casa 2), ameaça de ruina das restantes coberturas 
das habitações, algumas já mesmo em ruína (casa 
1) e outras já sem cobertura, causando inseguran-
ça e insalubridade no local. (fotos nºs 03, 04, 05, 
07 e 10 a 14)
c) Logradouro
Presença de anexos abarracados, insalubres e em 
estado de abandono.
(foto n°16)
3.2.- INTERIORES
Unidade 1/casa 1:
Não foi possível o acesso ao interior.
Unidade 2/casa2:
Apresenta reduzidas dimensões dos dois únicos 
compartimentos (cozinha e quarto), ausência de 
chaminé, abastecimento de água e drenagem de 
águas residuais na cozinha, manchas de humidade 
em paredes e tetos por deficiente impermeabiliza-
ção das paredes exteriores e cobertura.
Ausência de água da rede pública e torneiras.
(fotos n°17,19 e 20)
Restantes unidades/casas:
Algumas em ruina outras em ameaça de ruina e 
estado de abandono, criando assim um foco de in-
salubridade e insegurança no local.
(fotos n°11 a 15)
4- DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
Demolição total do aglomerado habitacional e ane-
xos, com remoção dos escombros para local apro-
priado, limpeza e vedação do local, dada a fraca 
qualidade construtiva, deficiente organização es-
pacial, deficiente condição sanitária, reduzida di-
mensão dos compartimentos, avançado estado 
de degradação e de ruína, cujas patologias na sua 
generalidade e especificidade provocam relevan-
te insalubridade, insegurança no local, bem como 
manifesto prejuízo ao arranjo estético do prédio, 
contribuindo ainda para a degradação da paisagem 
urbana e perigo para a saúde pública.
4.1- PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
O prazo para a execução dos trabalhos é de 90 dias 
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úteis.
5- QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
A parte proprietária do imóvel não formulou quais-
quer quesitos.
6- DOCUMENTOS ANEXOS
6.1.- Relatório fotográfico com 4 páginas
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Luís Manuel da Costa Simões) (Relator)
(Ricardo Amadeu Rodrigues Amílcar)
(Albano Fernando Tavares de Sousa)
Data de Publicitação: 21/05/2013

EDITAL Nº 283/2013
DRA. VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEI-
RO, Vereadora Adjunta do Presidente deste Mu-
nicípio, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, por despacho n.º 39/PCM/2011 
de 28 de Junho.
Faz saber, que ficam por este meio notificados os 
HERDEIROS DE CELESTINO DIAS DE SOUSA, resi-
dente que foi na Praça Minho Rio, lote n.º 11 - 2.° 
Esq. Fr. - Meadela -Viana do Castelo, de que a Polí-
cia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no dia 
03/01/2013, ao abrigo do art.º 48.° n.º 4, conju-
gado com o 164.°, alínea c) do Código da Estrada, 
da Rua Particular João Félix, Freguesia de Santa 
Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do 
Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Li-
geiro de Passageiros, marca Fiat, modelo Panda, 
com a matrícula 23-02-XQ, propriedade de Celesti-
no Dias de Sousa, conforme consta na Conservató-
ria do Registo de Automóveis.
Dispõem os Herdeiros do prazo de 30 dias, conta-
dos 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.° 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.
Vila Nova de Gaia, 8 de Maio de 2013.
PROC. VA004/13
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, A Verea-
dora com competência delegada, (Dra. Veneranda 
de Lurdes Barbosa Carneiro)
Data de Publicitação: 22/05/2013

EDITAL Nº 284/2013
(PROC.º Nº 0964/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.

FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do arti-
go 70º do Código do Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que o terreno locali-
zado nas traseiras do n.º 34 da Rua Alfredo Santos 
Oliveira, freguesia de Mafamude, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo foco de insalubridade local e 
perigo em caso de incêndio, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contra ordenação 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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, 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 respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 24 de abril de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 22/05/2013

EDITAL Nº 285/2013
DRA. VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEI-
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RO, Vereadora Adjunta do Presidente deste Mu-
nicípio, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, por despacho n.º 39/PCM/2011 
de 28 de Junho.
Faz saber, que fica por este meio notificado AN-
TÓNIO JORGE SEQUEIRA SIMÕES, com residência 
conhecida na Rua Conselheiro Veloso da Cruz, n.º 
6 - Santa Marinha, na qualidade de proprietário, 
conforme informação prestada pelo anterior pro-
prietário, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 29/01/2013, ao abrigo do 
art.º 50°, n.º 1 alínea a) do Código da Estrada, do 
Bairro João Félix, na Freguesia de Santa Marinha, 
para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passa-
douro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
Passageiros, marca Fiat, modelo Punto, com a ma-
trícula 76-72-IE .
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.° 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.
Vila Nova de Gaia, 7 de Maio de 2013.
PROC. VA003/13
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, A Verea-
dora com competência delegada, (Dra. Veneranda 
de Lurdes Barbosa Carneiro).
Data de Publicitação: 22/05/2013

EDITAL Nº 286/2013
DRA. VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEI-
RO, Vereadora Adjunta do Presidente deste Mu-
nicípio, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, por despacho n.º 39/PCM/2011 
de 28 de Junho.
Faz saber, que fica por este meio notificada OTÍLIA 
MARIA DOS SANTOS SILVA SANTOS, com última 
residência conhecida na Avenida Vasco da Gama, 
bloco 16 - ent. 371 - C/22 - Porto, na qualidade de 
proprietária, conforme consta no registo da Con-
servatória do Registo de Automóveis, de que a Po-
lícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no dia 
11/01/2013, ao abrigo do art.º 163.°, n.º 1 alínea 
f) do Código da Estrada, da Rua Alfredo Marceneiro, 
freguesia de Vilar de Andorinho, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Citroen, modelo ZX, com a matrícula 03-17-DV
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 

do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.° 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.
Vila Nova de Gaia, 09 de maio de 2013.
PROC. VA001/13
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, A Verea-
dora com competência delegada, (Dra. Veneranda 
de Lurdes Barbosa Carneiro).
Data de Publicitação: 22/05/2013

EDITAL Nº 287/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA 
DE GAIA no uso das competências delegadas pelo 
Exmº Senhor Presidente da Câmara através do des-
pacho n° 39/PCM/2011 de 28 de Junho de 2011.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 26 de junho de 2013, quarta-
-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.° do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 6 de Novembro de 2009, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da quinta-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
26.06.2013.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 23 de maio de 2013.
A vereadora, Veneranda Carneiro.
Data de Publicitação: 28/05/2013

EDITAL Nº 289/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA PRACETA 
JOSÉ FERREIRA MENDONÇA - FREGUESIA DE MA-
DALENA
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Vias 
Municipais e Mobilidade da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 6 de Maio de 2013, 
foi aprovada a seguinte Postura Municipal de Trân-
sito: 
Praceta José Ferreira Mendonça – Colocação de si-
nal de “STOP” com a Rua do Cerro.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal 
Vila Nova de Gaia, 21 de maio de 2013.
A Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilida-
de, (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 28/05/2013



Nº 29 | maio 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 59

EDITAL Nº 291/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 20 de maio 
de 2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do DL. n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a re-
dação conferida pelo DL. n.º 26/2010, de 30 de 
março, que foi apresentado um pedido de alteração 
da licença de loteamento n.º 74/87 para o lote n.º 
21, requerido em nome de JORGE, ALICE & HER-
NÂNI Ld.ª, que tem como objetivo a retificação da 
delimitação do lote n.º 21 com anulação do lote 
n.º 20, justificando este procedimento com base no 
levantamento topográfico apresentado, regularizar 
o valor da área de implantação e construção decor-
rente do aumento da cave. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º, ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 1299/10 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira)

EDITAL Nº 292/2013
(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 20 de Maio de 
2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 
redação conferida pelo D.L. n.º 26/2010, de 30 de 
março, que foi apresentado um pedido de alteração 
da licença de loteamento n.º01/71 para o lote n.º3, 
requerido em nome de Albertina de Jesus F.M. Bap-
tista, que tem como objetivo a regularização dos 
parâmetros do lote 3 em função das moradias li-
cenciadas no âmbito do processo 1032/72.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º1564/13 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira)

Data de Publicitação: 30/05/2013 

Data de Publicitação: 30/05/2013 
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EDITAL Nº 293/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 20 de maio 
de 2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do DL. N.º 555/99, de 16 de dezembro, com a re-
dação conferida pelo DL. n.º 26/2010, de 30 de 
março, que foi apresentado um pedido de altera-
ção da licença de loteamento n.º 35/95 para o lote 
n.º 4, requerido em nome de MÓNICA ALEXANDRA 
TAVARES SOARES E SANTOS, que tem como obje-
tivo aumento da área de construção em cave em 
22,00m2, passando a área de construção total apre-
sentar 420,00m2 ao invés dos titulados 398,00m2 
de área de construção, bem como a elevação da 
cota de soleira em 0,25cm, devido ao aumento do 
pé-direito ao nível do piso da cave. Para efeito do 
disposto no n.º 3 do citado artigo 27.º, ficam os 
proprietários dos lotes constantes do referido alva-
rá de loteamento notificados para se pronunciarem 
sobre a alteração indicada, no prazo de 10 dias. 
O processo n.º 5064/12 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira) 

Data de Publicitação: 30/05/2013 
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