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A.1. MINUTA DA ATA N.º 25
Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil 
e quinze, a Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou as se-
guintes deliberações:
1) Foram, no Período de Antes da Ordem do Dia, 
votados os seguintes documentos:
a) Foi uma Proposta de Recomendação. Apresenta-
da pelo Grupo Municipal do BE, "Sobre a Empresa 
"Empark" e o contrato com o Município de Vila Nova 
de Gaia rejeitada por maioria, com 39 votos contra 
(14 do PS, 11 do Grupo Municipal dos Presidentes 
de Junta de Freguesia do PS, 07 do PSD, 06 do Mo-
vimento Independente "Juntos por Gaia" e 01 do 
Movimento Independente de Cidadãos Gulpilhares/
Valadares), 02 abstenções do CDS-PP e 04 votos a 
favor (03 da CDU e 01 do BE).
b) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Munici-
pal da CDU, "Pelo direito das populações ao trans-
porte público e à mobilidade” rejeitada por Maioria, 
com 41 votos a contra (14 do PS, 11 do Grupo Mu-
nicipal dos Presidentes de Junta de Freguesia do PS, 
07 do PSD, 06 do Movimento Independente "Juntos 
por Gaia", 02 do CDS-PP e 01 do Movimento Inde-
pendente de Cidadãos Gulpilhares/Valadares) e 04 
votos a favor (03 da CDU e 01 do BE).
c) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Munici-
pal da CDU, "Pela Defesa da Águas Pública e para 
todos", aprovada por Maioria, com 07 votos contra 
do PSD e 38 votos a favor (14 do PS, 11 do Gru-
po Municipal dos Presidentes de Junta de Freguesia 
do PS, 06 do Movimento Independente "Juntos por 
Gaia", 03 da CDU, 02 do CDS-PP, 01 do BE e 01 do 
Movimento Independente de Cidadãos Gulpilhares/
Valadares).
d) Foi uma Proposta, apresentada pelo Grupo Mu-
nicipal do PSD, "Pela continuação das obras de me-
lhoramento do Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia” aprovada por Unanimidade. 
e) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Munici-
pal do PS, "Pela importância do Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/Espinho", aprovada por Una-
nimidade. 
f) Foi um Voto de Congratulação, apresentado pelo 
Grupo Municipal do CDS-PP; "Pelos êxitos despor-
tivos da Equipa de Futsal Sénior da "Associação 
Desportiva MODICUS de Sandim"", aprovado por 
Unanimidade. 
g) Foi um Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo 
Municipal do CDS- PP, "Pelo falecimento do Prof. 
José Mariano Gago", aprovado por Unanimidade. 
h) Foi um Voto de Pesar, apresentado pela Mesa 
e subscrito por todos os Grupos Municipais, "Pelo 
falecimento do Prof. José Mariano Gago", aprovado 
por Unanimidade. 
i) Foi uma Proposta de Minuto de Silêncio, apresen-
tada pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, "Em Hon-
ra e Memória de: O Cineasta Manuel Cândido Pinto 

de Oliveira; O Poeta Herberto Hélder; O Economista 
José da Silva Lopes e o Prof José Mariano Gago” 
aprovada por Unanimidade.
3) No Período da Ordem do Dia, foram tomadas as 
seguintes deliberações: 
a) Foi apreciada a "Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Inventário dos bens móveis e imóveis, 
direitos e obrigações e respetiva avaliação do Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia, referente ao ano de 
2014".
b) Foi o ponto 4.4. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao regime excecional para regularização de 
dívidas em processos de publicidade e/ou ocupação 
de espaço público, cujo pagamento se tenha venci-
do até o término do ano de 2014, consistindo esse 
regime, na dispensa do pagamento dos juros de 
mora devidos pelo atraso no respetivo pagamento 
aprovado por Unanimidade. 
c) Foi o ponto 4.5. da Ordem de Trabalhos "Discus-
são de Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à abertura de concurso interno de acesso 
geral para o cargo de "Comandante de Bombeiros 
Sapadores e Proteção Civil”, aprovado por Unani-
midade.
d) Foi o ponto 4.6. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto a ratificar o despacho do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de 31 de março de 2015, que 
aprovou o regulamento "GOP — Gaia Orçamento 
Participativo” aprovado por Maioria, com 04 abs-
tenções (03 da CDU e 01 do BE) e 40 votos a favor 
(14 do PS, 11 do Grupo Municipal dos Presidentes 
de Junta de Freguesia do PS, 07 do PSD, 06 do 
Movimento Independente "Juntos por Gaia", 01 do 
CDS-PP e 01 do Movimento Independente de Cida-
dãos Gulpilhares/Valadares).
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião dada 
por encerrada eram 00 horas e 51 minutos do dia 
08 de maio de 2015, da qual se lavrou a presente 
Minuta de Ata, a qual vai ser lida e assinada pela 
Senhora Primeira Secretária e pelo Senhor Presi-
dente da Assembleia Municipal, e que foi aprovada 
por unanimidade.
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da Sil-
va.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Pinto 
Almeida.

A.2. MINUTA DA ATA N.º 26
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois 
mil e quinze, a Assembleia Municipal de Vila Nova 
de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou as 
seguintes deliberações:
1) Foram as Atas n° 24 de 30.04.2015 e n° 25 de 
07.05.2015, aprovadas por Unanimidade, de acor-
do com o n.º 3 do Art.º 34.° do CPA.
2) Foi o ponto 4.7. da Ordem de Trabalhos "Dis-
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cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto a ratificar o despacho do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de 02 de.abril.de 2015, que 
aprovou o regulamento que cria o "Observatório de 
Gaia - Sociedade e Território"", aprovado por Una-
nimidade. 
3) Foi o ponto 4.8. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto ao pedido de isenção de IMT, solicitado 
por Telma Clarisse Resse Nunes dos Santos - Proc. 
346/2015 - CERT", aprovado por Unanimidade. 
4) Foi o ponto 4.9. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto à desafetação das seguintes parcelas de 
terreno, para posterior alienação em hasta pública: 
a) parcela de terreno com área de 370 m2 sita na 
Praceta Fonte Branca, União de Freguesias de Grijó 
e Sermonde, cedida no âmbito do loteamento titu-
lado pelo alvará n° 12/85, omissa na matriz pre-
dial rústica e urbana e descrita na Conservatória 
do Registo Predial sob parte do n° 38432 do livro 
B-99; b) parcela de terreno com área de 620 m2 
sita na Praceta Pereira Albano, União de Freguesias 
de Grijó e Sermonde, cedida no ao domínio público 
municipal no âmbito do alvará municipal n° 96/83, 
omissa na matriz predial rústica e urbana e descrita 
na Conservatória do Registo Predial sob parte do n° 
25601 do livro B-66", aprovado por Unanimidade. 
5) Foi o ponto 4.10. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto à resolução do contrato de construção, 
concessão da exploração, do Mercado Municipal da 
Afurada e espaço destinado a restaurante celebrado 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e.a "Britalar, 
SA.", bem como a aplicação de multas contratuais e 
o ressarcimento dos danos sofridos", aprovado por 
Unanimidade.
6) Foi o ponto 4.12. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Proposta apresentada pela Direção Regio-
nal de Cultura do Norte de classificação do. Com-
plexo da Fábrica de Cerâmica e de Fundição das 
Devesas - União de Freguesias de Santa Marinha e 
São Pedro da Afurada", aprovado por Unanimida-
de. 
7) Foi o ponto 4.11. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao projeto de alteração do Regulamento de 
Transporte Público de Aluguer em Veículos Ligeiros 
de Passageiros em Táxi do Município de Vila Nova 
de Gaia", aprovado por Unanimidade.
8) Foi apreciada a Informação Escrita do Exmo. Se-
nhor Presidente da Câmara Mundial e da situação 
financeira do Município, nos termos da alínea c) do 
n.º 2 do art.º 25.° da Lei n° 75/2013 de 12 de Se-
tembro, com a alteração introduzida pela Lei n.º 
25/2015, de 30 de março.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião dada 

por encerrada eram 00 35 horas e 04 minutos do 
dia 29 de maio de 2015, da qual se lavrou a presen-
te Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e assinada pela 
Senhora Primeira Secretária e pelo Senhor Presi-
dente da Assembleia Municipal, e que foi aprovada 
por unanimidade.
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da Sil-
va.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Pinto 
Almeida.
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B.1. MINUTA DA ATA N.º 09
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
04 DE MAIO DE 2015
PRESENTES:
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Perei-
ra; 
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira; 
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa; 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- O Diretor Municipal de Administração e Finanças, 
Dr. António Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 15 HORAS e 05 MINUTOS
HORA DE ENCERRAMENTO: 15 HORAS e 55 MINU-
TOS.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 07 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 
2015 (ORDINÁRIA) 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var definitivamente a ata nº 07 (ordinária) da reu-
nião de Câmara realizada em 13 de Abril de 2015.
2- CONTRATO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE O 
INSTITUTO PADRE ANTÓNIO VIEIRA E O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA RELATIVO AO DLBC 
(DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁ-
RIA) URBANO DA FRENTE ATLÂNTICA 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
17.04.2015 que aprovou o contrato de parceria ce-
lebrado entre o Instituto Padre António Vieira e o 
Município de Vila Nova de Gaia, relativo ao DLBC 
(Desenvolvimento Local de Base Comunitária) Ur-

bano da Frente Atlântica.
3- CONTRATO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A 
ADRITEM – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL INTEGRADO DAS TERRAS DE SANTA MA-
RIA, O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA, O MU-
NICÍPIO DE GONDOMAR, O MUNICÍPIO DE ESPI-
NHO, A GAIURB – URBANISMO E HABITAÇÃO EM, 
AS ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA EM, SA 
E OUTRAS ENTIDADES RELATIVO AO GAL DOURO 
ATLÂNTICO – DLBC (DESENVOLVIMENTO LOCAL 
DE BASE COMUNITÁRIA) COSTEIRO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
17.04.2015 que aprovou o contrato de parceria 
celebrado entre a ADRITEM – Associação de De-
senvolvimento Rural integrado das Terras de Santa 
Maria e o município de Vila Nova de Gaia, o municí-
pio de Gondomar, o município de Espinho, a Gaiurb 
– Urbanismo e Habitação EM, as Águas e Parque 
Biológico de Gaia EM e outras entidades, relativo ao 
Gal Douro Atlântico - DLBC (Desenvolvimento Local 
de Base Comunitária) Costeiro.
4- CONTRATO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A 
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – DELEGAÇÃO DE 
VILA NOVA DE GAIA, O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA, A GAIURB – URBANISMO E HABITAÇÃO 
EM, A INOVAGAIA – ASSOCIAÇÃO PARA O CENTRO 
DE INCUBAÇÃO DE BASE TECNOLÓGICA DE VILA 
NOVA DE GAIA E OUTRAS ENTIDADES RELATIVO 
AO DLBC (DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE 
COMUNITÁRIA) URBANO GAIA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
17.04.2015 que aprovou o contrato de parceria ce-
lebrado entre a Cruz Vermelha Portuguesa – De-
legação de Vila Nova de Gaia, o município de Vila 
Nova de Gaia, a Gaiurb – Urbanismo e Habitação 
EM, a Inovagaia – Associação para o Centro de In-
cubação de Base Tecnológica de Vila Nova de Gaia 
e outras entidades, relativo ao DLBC (Desenvolvi-
mento Local de Base Comunitária) Urbano Gaia.
5- PROTOCOLO DE ACORDO DE PARCERIA A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E A ILHA DOS FLAMINGOS – ASSOCIAÇÃO PARA A 
REALIZAÇÃO DA 1ª. EDIÇÃO DO FESTIVAL DE MU-
SICA INDOURO FEST 2015
EDOC/2015/20037
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 22.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, rati-
ficar o despacho do Senhor Presidente datado de 
24.04.2015 que aprovou o Protocolo de Acordo de 
Parceria a celebrar entre o município de Vila Nova 
de Gaia e a Ilha dos Flamingos – Associação, no 
montante de €.4.000 para a realização da 1ª Edi-
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ção do Festival de Música Indouro Fest 2015, nos 
termos protocolados. 
6- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A RECOLHA DE COLCHÕES DEGRADA-
DOS SOLICITADO PELO LAR JUVENIL DOS CARVA-
LHOS
EDOC/2015/18525
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa relativa a re-
colha de colchões degradados, solicitado pelo Lar 
Juvenil dos Carvalhos

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
7- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADO-
RIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO EXMº SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA – EMISSÃO DE PARECER 
PRÉVIO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO, POR 
AJUSTE DIRETO, NOS TERMOS DA ALÍNEA A) DO 
Nº1 DO ARTIGO 20º DO CCP E ALÍNEA B) DO Nº2 
DO ARTIGO 10º DA LEI Nº 35/2014 DE 20 DE JU-
NHO (LTG)
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA, emitir pare-
cer prévio favorável para a abertura de um proce-
dimento por ajuste direto de acordo com a alínea 
a) do nº 1 do art.º 20º do CCP e alínea b) do nº 2 
do artigo 10º da LGT, para a aquisição de prestação 
de serviços de assessoria jurídica ao Exmº Senhor 
Presidente de Câmara, pelo valor de 30.000,00 € + 
IVA, pelo período de 12 meses, convidando a apre-
sentar proposta, pela reconhecida competência na 
prestação de serviços deste âmbito, a sociedade 
“Gil Moreira dos Santos, Caldeira, Cernadas & Asso-
ciados – Sociedade de Advogados, RL, nos termos 
informados.
A FAVOR: 8 VOTOS (4 votos do PS, 3 votos dos 
Senhores Vereadores Independentes Dr. José Gui-
lherme Aguiar, Arqt.º José Valentim Miranda e Dr.ª 
Maria Cândida Oliveira e 1 voto da Srª. Vereadora 
Engª. Mercês Ferreira)
ABSTENÇÃO: 2 VOTOS do PSD (Vereadores Firmino 
Pereira e Dr. Elísio Pinto).
8- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA 
TÉCNICA NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO – EMISSÃO 
DE PARECER PRÉVIO PARA ABERTURA DE PROCE-
DIMENTO, POR AJUSTE DIRETO, NOS TERMOS DA 
ALÍNEA A) DO Nº1 DO ARTIGO 20º DO CCP E ALÍ-
NEA B) DO Nº2 DO ARTIGO 10º DA LEI Nº 35/2014 
DE 20 DE JUNHO (LTG)
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA, emitir pare-
cer prévio favorável para a abertura de um proce-
dimento por ajuste direto de acordo com a alínea 
a) do nº 1 do art.º 20º do CCP e alínea b) do nº 2 
do artigo 10º da LGT, para a aquisição de prestação 
de serviços de assessoria técnica na área da co-

municação, pelo valor de 33.176,40 € + IVA, pelo 
período de 12 meses, convidando a apresentar pro-
posta, pela reconhecida competência na prestação 
de serviços deste âmbito, a sociedade “Multicomu-
nicação, Assessoria, Imagem e Marketing, Ld.ª”, 
nos termos informados.
A FAVOR: 8 VOTOS (4 votos do PS, 3 votos dos 
Senhores Vereadores Independentes Dr. José Gui-
lherme Aguiar, Arqt.º José Valentim Miranda e Dr.ª 
Maria Cândida Oliveira e 1 voto da Srª. Vereadora 
Engª. Mercês Ferreira)
ABSTENÇÃO: 2 VOTOS do PSD (Vereadores Firmino 
Pereira e Dr. Elísio Pinto).
9- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA FINANCEI-
RA – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PARA ABERTU-
RA DE PROCEDIMENTO, POR AJUSTE DIRETO, NOS 
TERMOS DA ALÍNEA A) DO Nº1 DO ARTIGO 20º DO 
CCP E ALÍNEA B) DO Nº2 DO ARTIGO 10º DA LEI 
Nº 35/2014 DE 20 DE JUNHO (LTG)
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA, emitir pare-
cer prévio favorável para a abertura de um procedi-
mento por ajuste direto de acordo com a alínea a) 
do nº 1 do art.º 20º do CCP e alínea b) do nº 2 do 
artigo 10º da LGT, para a aquisição de prestação de 
serviços de consultadoria técnica especializada na 
área financeira, pelo valor de 16.787,64 € + IVA, 
pelo período de 12 meses, convidando a apresentar 
proposta, pela reconhecida competência na presta-
ção de serviços deste âmbito, o prestador “Pedro 
Alexandre Fernandes da Mota e Costa”, nos termos 
informados.
A FAVOR: 8 VOTOS (4 votos do PS, 3 votos dos Se-
nhores Vereadores Independentes Dr. José Guilher-
me Aguiar, Arqt.º. José Valentim Miranda e Dr.ª. 
Maria Cândida Oliveira e 1 voto da Sr.ª Vereadora 
Engª. Mercês Ferreira)
ABSTENÇÃO: 2 VOTOS do PSD (Vereadores Firmino 
Pereira e Dr. Elísio Pinto).
10- EXPROPRIAÇÃO DE 4 PARCELAS DE TERRENO 
PARA A EXECUÇÃO DO ARRUAMENTO DO PU DA 
BARROSA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 24.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ratifi-
car o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado 
de 24.04.2015 que aprovou que o município de Vila 
Nova de Gaia não prossiga com a expropriação de 
qualquer parcela de terreno para a execução do ar-
ruamento do Plano de Urbanização da Barrosa, nos 
termos informados.
11- PROCESSO DE ALIENAÇÃO DOS LOTES N.º S 2, 
5A, 20, 25, 26, 27, 39 E 46 DA URBANIZAÇÃO DE 
RIBES, NA FREGUESIA DE CANELAS - ADJUDICA-
ÇÃO DEFINITIVA  
EDOC/2015/9390
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
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Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a adjudicação definitiva do lote nº 2 ao Sr. Vitor 
Manuel Ferreira Machado, pelo valor de 21.000,00 
€ e do lote nº 20 ao Sr. Juan Carlos Manuel da Nó-
brega, pelo valor de 16.000,00 €, ambos situados 
na Urbanização de Ribes, freguesia de Canelas, nos 
termos informados.
12- CEDÊNCIA GRATUITA DE PARCELA DE TERRE-
NO SITO NA TRAVESSA DA PEDRA ESCUSA, FRE-
GUESIA DE CANIDELO – PROC.º. Nº 1936/14
EDOC/2014/43338
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
- ADIADO -
13- CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO DO PO-
LIDESPORTIVO DE CORVEIROS À UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2015/19837
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a cedência em regime de comodato à União 
de Freguesias de Grijó e Sermonde, da parcela de 
terreno com a área de 3.200 m2, onde se encontra 
instalado o Polidesportivo de Corveiros, a destacar 
do terreno da escola primária de Corveiros, nos ter-
mos da minuta que se anexa, de forma a permitir 
que aquela obra a realizar pela referida junta, pos-
sa ser financiada pelo ON2, nos termos informados.
14- AVALIAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO EM 
NOME DE MANUEL DOS SANTOS RIBEIRO, NA FRE-
GUESIA DE PEDROSO
EDOC/2015/12110
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a cedência ao domínio público de uma parcela 
de terreno com a área de 50,00 m2, sita na Rua da 
Covinha, União das freguesias de Pedroso e Seixe-
zelo, nos termos informados.
15- DESAFETAÇÃO DAS PARCELAS DE TERRENO 
COM AS ÁREAS DE 370M2 E 620M2 CEDIDAS NO 
ÂMBITO DOS ALVARÁS DE LOTEAMENTO NÚMEROS 
12/85 E 96/83, RESPETIVAMENTE
INT-CMVNG/2015/10423
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, sub-
meter à assembleia municipal a proposta de desa-
fetação das parcelas de terreno abaixo referencia-
das, para posterior alienação em hasta pública, nos 
termos informados:
- parcela de terreno com a área de 370m2 sita na 
Praceta Fonte Branca, União de Freguesias de Grijó 
e Sermonde, cedida no âmbito do loteamento titu-
lado pelo alvará nº 12/85, omissa na matriz predial 
rústica e urbana e descrita na conservatória do re-
gisto predial sob parte do nº 38432 do livro B-99;
- parcela de terreno com a área de 620m2, sita 
na Praceta Pereira Albano, União de Freguesias de 
Grijó e Sermonde, cedida ao domínio público mu-
nicipal no âmbito do alvará municipal nº 96/83, 

omissa na matriz predial rústica e urbana e descrita 
na conservatória do registo predial sob parte do nº 
25601 do livro B-66.
16- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS A DESLOCAÇÃO A LISBOA, SOLICITA-
DO PELO VALADARES GAIA FUTEBOL CLUBE
EDOC/2015/18066
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção do pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais, solicitado pelo Valadares 
Gaia Futebol Clube, relativo a deslocação a Lisboa, 
nos termos informados.
17- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS A DESLOCAÇÃO À SERRA DA FREITA, 
SOLICITADO PELO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 
(AGRUPAMENTO 501 – PEDROSO)
EDOC/2015/15324
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção do pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais, solicitado pelo Corpo Na-
cional de escutas (Agrupamento 501 – Pedroso), 
relativo a deslocação à Serra da Freita, nos termos 
informados.
18- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS A DESLOCAÇÃO À MARINHA GRANDE, 
SOLICITADO PELO HÓQUEI CLUBE DE PAÇO DO REI
EDOC/2015/16746
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção do pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais, solicitado pelo Hóquei Clu-
be de Paço do Rei, relativo a deslocação à Marinha 
Grande, nos termos informados.
O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro ausentou-se da reunião
19- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS A DESLOCAÇÃO ÀS CAVES SANDEMAN 
– RIBEIRA DE GAIA, SOLICITADO PELO CENTRO DE 
DIA E JARDIM DE INFÂNCIA SALVADOR CAETANO 
E ANA CAETANO
EDOC/2015/13479
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção do pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais, solicitado pelo Centro de 
Dia e Jardim de Infância Salvador Caetano e Ana 
Caetano, relativo a deslocação às Caves Sandeman 
– Ribeira de Gaia, nos termos informados.
O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro reentrou na reunião
20- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
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RELATIVAS A DESLOCAÇÃO AO ZOO DA MAIA, SO-
LICITADO PELA ASSOCIAÇÃO CONSELHO DE SÉ-
NIORES DOS PROPRIETÁRIOS DA URBANIZAÇÃO 
DE VILA D’ESTE
EDOC/2015/18963
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção do pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais, solicitado pela Associação 
Conselho de Séniores dos Proprietários da Urbani-
zação de Vila d’Este, relativo a deslocação ao Zoo 
da Maia, nos termos informados.
21- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS A DESLOCAÇÃO A AVEIRO, SOLICITA-
DO PELA FUNDAÇÃO COUTO
EDOC/2015/18067
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção do pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais, solicitado Fundação Couto, 
relativo a deslocação a Aveiro, nos termos informa-
dos.

DEPARTAMENTO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
22- INF. Nº. 030/DCAJRM - COMUNICAÇÃO DE RE-
ALIZAÇÃO DE UMA NOVENA DE ORAÇÃO NO DIA 
20, 27 DE MARÇO E 2 DE ABRIL, ORGANIZADA 
PELO GRUPO DE CIDADÃOS “UMA COMUNIDADE 
REAGE” – CANELAS – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PA-
GAMENTO DE TAXA
EDOC/2015/13956
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
pela realização de uma “novena de oração”, soli-
citado pelo grupo de cidadãos “Uma Comunidade 
Reage” – Canelas, por não estarem preenchidos os 
requisitos exigidos no Regulamento Municipal de 
Taxas e Outras Receitas, nos termos da informação 
nº 30/DCAJRM de 07.04.2015.
23- PROCESSO Nº 714/13.5 – TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO E FISCAL DO PORTO – AUTORES: CAR-
LOS ALBERTO MAGALHÃES ALVES PINTO E OUTRA 
E RÉU: MINISTÉRIO ADJUNTO E DOS ASSUNTOS 
PARLAMENTARES – CONTRA-INTERESSADO: MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA. CONTRA-INTE-
RESSADO IGESPAR
EDOC/2015/18851
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
24- PROCESSO Nº 2051/12.3 – TRIBUNAL ADMI-
NISTRATIVO E FISCAL DO PORTO – AUTORA: CTT 
– CORREIOS DE PORTUGAL, SA E RÉU: MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/20058
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 22.04.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

25- PROCESSO Nº 2428/14.0BEPRT – TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO – INCIDEN-
TE DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS ATOS DE 
EXECUÇÃO. – REQ.TE: MANUEL LINO FERREIRA DA 
SILVA – REQ.DO: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA
EDOC/2015/20049
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 22.04.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
26- ACÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL Nº. 
2293/13.4BEPRT DA 1ª. U. O. DO TRIBUNAL ADMI-
NISTRATIVO E FISCAL DO PORTO – AUTORA: CON-
CEIÇÃO PINTO DOS SANTOS - RÉU: MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/20055
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 22.04.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
27- PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA Nº. 
2428/14.0BEPRT DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
E FISCAL DO PORTO – REQ.TE: MANUEL LINO FER-
REIRA DA SILVA – REQ.DO: MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA
EDOC/2015/20053
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 22.04.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS
28- PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA RELATIVA A LICENÇA DE UM LUGAR DE 
ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, SOLICITADO PELO 
RANCHO REGIONAL DE OLIVAL 
EDOC/2015/5152
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa total de pagamento de 
taxa relativa a um lugar de estacionamento priva-
tivo, solicitado pelo Rancho Regional de Olival, no 
valor de 1.080,73 €, nos termos informados.
29- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA A LICENÇA DE DOIS LUGARES DE 
ESTACIONAMENTO PRIVATIVO E DE UM LUGAR DE 
DEFICIENTES, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
OLIVEIRENSE DE SOCORROS MÚTUOS
EDOC/2015/13835
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa total de taxa relativo a um 
lugar de estacionamento privativo solicitado pela 
Associação Oliveirense de Socorros Mútuos e criar 
um lugar de estacionamento para deficientes.
30- PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA RELATIVA A LICENÇA DE UM LUGAR DE 
ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, SOLICITADO PE-
LOS MAREANTES DO RIO DOURO 
EDOC/2015/5154
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
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var o pedido de dispensa total do pagamento de 
taxa relativa a um lugar de estacionamento priva-
tivo, solicitado pelos Mareantes do Rio Douro, no 
valor de 3.238,20 €, nos termos informados.
31- PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA RELATIVA A LICENÇA DE DOIS LUGARES 
DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO, SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO OLIVEIRENSE DE SOCORROS 
MÚTUOS 
EDOC/2015/13836
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa total do pagamento de 
taxa relativo a um lugar de estacionamento priva-
tivo, solicitado pela Associação Oliveirense de So-
corros Mútuos.
32- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PELA INTER-
RUPÇÃO DE TRÂNSITO EM VÁRIOS ARRUAMENTOS 
DEVIDO À REALIZAÇÃO DE CORRIDA DE CARROS 
DE ROLAMENTOS SOLICITADO PELA UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRES-
TUMA
EDOC/2015/17496
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 22.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
relativas à interrupção de trânsito em vários arrua-
mentos, devido à realização de “Corrida de Carros 
de Rolamentos”, solicitado pela União de Fregue-
sias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos ter-
mos informados. 
33- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
NOVA DOS LAGOS – VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/12641
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Postura Municipal de Trânsito na Rua Nova 
dos Lagos, freguesia de Vilar do Paraíso, nos ter-
mos informados.
34- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA TRA-
VESSA DE S. TOMÉ – GRIJÓ
EDOC/2015/13802
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 22.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a alteração da Postura Municipal de Trânsito na 
Travessa de S. Tomé - Grijó, nos termos informa-
dos.
35- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NO CABE-
DELO, JUNTO AO POSTO DA GUARDA FISCAL
EDOC/2015/11090
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 22.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Postura Municipal de Trânsito na ciclovia no 
Cabedelo, junto ao Posto da Guarda Fiscal, nos ter-
mos informados.
36- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
PÊRO VAZ DE CAMINHA – UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANTA MARINHA E AFURADA

EDOC/2015/43320
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 22.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Postura Municipal de Trânsito na Rua Pêro Vaz 
de Caminha – União de Freguesias de Santa Mari-
nha e Afurada, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO SO-
CIAL
37- CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE IN-
TERNACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 
ÂMBITO DE FORMAÇÃO, SEGURANÇA E DESENVOL-
VIMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS – PEDIDO 
DA EMPRESA ESPALHA IDEIAS – ATIVIDADES DE 
TEMPOS LIVRES LDª QUE OS DOCUMENTOS QUE 
CONSTITUEM A PROPOSTA SEJAM CONSIDERADOS 
CONFIDENCIAIS POR MOTIVOS DE SEGREDO CO-
MERCIAL PARA EFEITOS DE RESTRIÇÃO DE ACES-
SO AOS MESMOS 
EDOC/2015/9770
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ratifi-
car o despacho do Sr. Presidente da Câmara da-
tado de 17.04.2015 que aprovou o pedido formu-
lado pela Empresa Espalha Ideias – Atividades de 
Tempos Livres Ld.ª, no sentido que os documentos 
que constituem a proposta relativa ao “Concurso 
Público com Publicidade Internacional para Presta-
ção de Serviços no âmbito de Formação, Segurança 
e Desenvolvimento de Atividades Aquáticas”, sejam 
considerados confidenciais por motivos de segredo 
comercial para efeitos de restrição de acesso aos 
mesmos, nos termos informados.
38- PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CON-
SULTADORIA TÉCNICA – ATUALIZAÇÃO/REVISÃO 
DA CARTA EDUCATIVA
EDOC/2015/10783
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a abertura de procedimento pré contratual com 
vista à “Prestação de Serviços de Consultadoria 
Técnica Especializada na Área da Educação – Atua-
lização/Revisão da Carta Educativa”, nos termos da 
alínea a) do art.º 20 do CCP, pelo valor de 24.000,00 
€ + IVA, convidando a apresentar proposta a “Fun-
dação Manuel Leão – Centro de Estudos Sociais”, 
bem como aprovar o respetivo caderno de encar-
gos, nos termos informados.
39- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA SOLICITADO POR JOSÉ ANTÓNIO 
DOS SANTOS SOARES
EDOC/2015/52554
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de vistoria, 
solicitado por José António dos Santos Soares, nos 
termos informados.
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40- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA SOLICITADO POR ANTÓNIO FERREI-
RA RODRIGUES
EDOC/2015/8713
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de vistoria, so-
licitado por António Ferreira Rodrigues, nos termos 
informados.
41- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TA-
XAS URBANÍSTICAS SOLICITADO POR MARIA FIR-
MINA DA SILVA CARVALHO GOMES
EDOC/2015/17624
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 22.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas urbanísticas, 
solicitado por Maria Firmina da Silva Carvalho Go-
mes, nos termos informados.
42- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
PEDRO MIGUEL COSTA MONTEIRO
EDOC/2015/14656
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 22.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de vistoria 
administrativa, solicitado por Pedro Miguel Costa 
Monteiro, nos termos informados.
43- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA 
DE TRANSPORTE PELOS BOMBEIROS SAPADORES 
DE VILA NOVA DE GAIA SOLICITADO POR DELFIM 
RUI SOUSA SILVA
EDOC/2015/9332
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 22.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de transporte 
pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, 
solicitado por Delfim Rui Sousa Silva, nos termos 
informados.

DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
44- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 41,89 € RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DA FEIRA DO FUMEIRO, SO-
LICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE S. FÉLIX 
DA MARINHA
EDOC/2015/18656
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído, no 
valor de 41,89 €, relativa à realização da Feira do 
Fumeiro, solicitado pela Junta de Freguesia de S. 
Félix da Marinha, nos termos informados.
45- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 161,90 € RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DE NOS-

SA SENHORA DA HORA - GRIJÓ, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2015/16602
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído, no 
valor de 161,90 €, relativa à realização da festa em 
Honra de Nossa Senhora da Hora, solicitado pela 
União de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos ter-
mos informados.
46- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 175,90 € RE-
LATIVA À REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DE 
SANTA RITA, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2015/16598
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído, no 
valor de 175,90 €, relativa à realização da Festa 
em Honra de Santa Rita, solicitado pela União de 
Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos infor-
mados.
47- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 189,90 € RE-
LATIVA À REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DO 
SENHOR DA PEDRA, SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GUL-
PILHARES E VALADARES
EDOC/2015/19293
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído, no 
valor de 189,90 €, relativa à realização da Festa em 
Honra do Senhor da Pedra, solicitado pela Junta de 
Freguesia da União de Freguesias de Gulpilhares e 
Valadares, nos termos informados.
48- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 26,89€ RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DAS VELAS, 
SOLICITADO PELA PARÓQUIA DE OLIVEIRA DO 
DOURO
EDOC/2015/18780
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de 26,89€, relativa à realização de Procissão de Ve-
las, solicitado pela Paróquia de Oliveira do Douro, 
nos termos informados.
49- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
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ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 26,89€ RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DA 8ª CAMINHADA PELO CEN-
TRO SOCIAL E PAROQUIAL, SOLICITADO PELA PA-
RÓQUIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/18180
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de 26,89€, relativa à realização da 8ª Caminhada 
pelo Centro Social e Paroquial, solicitado pela Paró-
quia de Oliveira do Douro, nos termos informados.
50- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 26,89€ RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 25 
DE ABRIL, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUE-
SIA DE AVINTES
EDOC/2015/16582
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de 26,89€, relativa à realização das Comemorações 
do 25 de Abril, solicitado pela Junta de Freguesia de 
Avintes, nos termos informados.
51- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 81,78 € RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DA FESTA STº. ANTÓNIO DE 
BRITO, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA 
DE S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2015/20096
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído, no 
valor de 81,78€, relativa à realização da festa Stº 
António de Brito, solicitado pela Junta de Freguesia 
de S. Félix da Marinha, nos termos informados.
52- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 25,89€ RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DE EVENTO DE MÚSICA AO 
VIVO NO BAR DO ORFEÃO DE VALADARES, SOLICI-
TADO PELO SR. MANUEL NEGOCIO SIMÕES
EDOC/2015/19532
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir o pedido de dispensa de pagamento de taxa 
devida pela emissão da licença especial de ruído, 
relativa à realização do evento “Música ao Vivo”, 
solicitado por Manuel Negócio Simões, nos termos 
informados.
53- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 41,89€ RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE FESTA DE S. JOÃO, SOLICI-

TADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA 
MARINHA
EDOC/2015/20060
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído, no 
valor de 41,89 €, relativa à realização da Festa de 
S. João, solicitado pela Junta de Freguesia de S. 
Félix da Marinha, nos termos informados.
54- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 161,90€ RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM HONRA DE 
SÃO FÉLIX E SÃO SEBASTIÃO, SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2015/20401
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído, no 
valor de 161,90 €, relativa à realização das Festas 
em Honra de São Félix e São Sebastião, solicitado 
pela Junta de Freguesia de S. Félix da Marinha, nos 
termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
55- PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS A TÍTULO DE 
LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E MUNICIPAL DE URBA-
NIZAÇÃO, NO MONTANTE DE 26.239,76 € SOLICI-
TADO POR ARLINDO F. SANTOS UNIPESSOAL LDª 
– PROCESSO 1616/06 -PL
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas a título de 
licença de construção e municipal de urbanização, 
no montante de 26.239,76 €, solicitado por Arlindo 
F. Santos Unipessoal Ld.ª – Proc.º 1616/06 - PL, 
nos termos informados.
56- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA PELA CONCES-
SÃO DA AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO, MONTAN-
TE DE € 652,75, SOLICITADO PELO CENTRO SO-
CIAL PAROQUIAL DE SANTO OVÍDIO – PROCESSO 
4738/12 -PL
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa pela conces-
são da autorização de utilização, no montante de 
652,75 €, solicitado pelo Centro Social Paroquial de 
Santo Ovídio – Proc.º 4738/12 - PL, nos termos 
informados.
57- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA 
TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO, 
NO MONTANTE € 290,00, SOLICITADO PELA SANTA 
CASA DA MISERICÓRDIA (LAR ANTÓNIO ALMEIDA 
COSTA) – PROCESSO 356/82 – PL
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
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var a isenção de pagamento da taxa municipal de 
licença de construção, aplicável à presente opera-
ção urbanística, no montante de 290,00 €, solici-
tado pela Santa Casa da Misericórdia (Lar António 
Almeida Costa) – Proc.º 356/82 - PL, nos termos 
informados.
58- PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE 
TAXA A TÍTULO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ES-
PAÇO PÚBLICO, NO MONTANTE € 1.700,00, SOLI-
CITADO POR FOMENTOTÉCNICA LDª – PROCESSO 
906/2015 -PL
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxa a título de li-
cença de ocupação de espaço público, no montante 
de 1.700,00 €, solicitado por Fomentotécnica Ld.ª 
– Proc.º 906/2015 - PL, nos termos informados.
59- PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE 
TAXA A TÍTULO DE TAXA DE LICENÇA DE OCUPA-
ÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, NO MONTANTE € 56,25, 
SOLICITADO PELA CASA DA MARINHA – ADMINIS-
TRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS LDª – PROCESSO 
375/2015 - PL
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxa a título de 
licença de ocupação de espaço público, no mon-
tante de 56,25 €, solicitado pela Casa da Marinha 
– Administração de Bens e Imóveis Ld.ª – Proc.º 
373/2015 - PL, nos termos informados.
60- PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMT E POSTERIOR 
EMISSÃO DE CERTIDÃO, SOLICITADO POR TELMA 
CRISTIANA RESSE NUNES DOS SANTOS – PRO-
CESSO 346/2015 - CERT
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, sub-
meter à aprovação da Assembleia Municipal o pedi-
do de isenção de IMT, solicitado por Telma Cristiana 
Resse Nunes dos Santos – Proc.º 346/2015 - CERT, 
nos termos informados.
61- APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS DA 
EMPRESA MUNICIPAL GAIURB-URBANISMO E HA-
BITAÇÃO EM, RELATIVO AO ANO 2014 – ARTº 42º 
DA LEI Nº 50/2012 DE 31 DE AGOSTO QUE APRO-
VA O REGIME JURÍDICO DA ATIVIDADE EMPRESA-
RIAL LOCAL
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA, tomar co-
nhecimento do relatório e contas da empresa mu-
nicipal Gaiurb – Urbanismo e Habitação EM, relativo 
ao ano 2014, nos termos e para efeitos do disposto 
no artigo 42º da Lei nº 50/2012 de 31 de Agosto 
que aprova o Regime Jurídico da Atividade Empre-
sarial Local.
A FAVOR: 8 VOTOS (4 votos do PS, 3 votos dos Se-
nhores Vereadores Independentes Dr. José Guilher-
me Aguiar, Arqt.º. José Valentim Miranda e Dr.ª. 
Maria Cândida Oliveira e 1 voto da Srª. Vereadora 

Engª. Mercês Ferreira)
ABSTENÇÃO: 2 VOTOS do PSD (Vereadores Firmino 
Pereira e Dr. Elísio Pinto).
62- RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – 
MARÇO 2015
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSOS
Os Senhores Vereadores Firmino Pereira e Dr. Elísio 
Pinto ausentaram-se da reunião.
63- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE 
GAIA, SOLICITADO PELO PARTIDO SOCIAL DEMO-
CRATA
EDOC/2015/18772
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa pela utilização 
do Auditório Municipal de Gaia, solicitado pelo Par-
tido Social Democrata, nos termos informados.
Os Senhores Vereadores Firmino Pereira e Dr. Elísio 
Pinto reentraram na reunião.
64- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento.
65- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O 
CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO 
AMICÃO E B.S.M.A.R.T PARA PROMOÇÃO DA ADO-
ÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA NO CENTRO DE 
REABILITAÇÃO ANIMAL DE GAIA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de colaboração a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e o Centro de Aten-
dimento Médico Veterinário Amicão e B.S.M.A.R.T, 
para promoção da adoção de animais de compa-
nhia no Centro de Reabilitação Animal de Gaia.
66- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E 
AS CLÍNICAS VETERINÁRIAS DO CONCELHO PARA 
PROMOÇÃO DA ADOÇÃO DE ANIMAIS DE COMPA-
NHIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DE 
GAIA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de colaboração a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e as Clínicas Vete-
rinárias do concelho para promoção da adoção de 
animais de companhia no Centro de Reabilitação 
Animal de Gaia.
O Senhor Presidente da Câmara e o Sr. Vereador 
Firmino Pereira ausentaram-se da reunião.
67- ACORDO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO-PRO-
GRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO CE-
LEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E CLUBE FUTEBOL DE OLIVEIRA DO DOURO
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o acordo de alteração ao contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo celebrado entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o Clube Futebol de 
Oliveira do Douro, nos termos propostos.
O Senhor Presidente da Câmara e o Sr. Vereador 
Firmino Pereira reentraram na reunião.
68- “CONTRATO DE ARRENDAMENTO SOGRAPE” E 
“SOGRAPE – CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL” 
-INFORMAÇÃO 37/DCAJRM, PRESTADA PELO DE-
PARTAMENTO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.04.2015”
-ADIADO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 ho-
ras e 55 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
minuta aprovada, por unanimidade nos termos do 
disposto no art.º 27.º do CPA, e no nº. 3 do art.º 
57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, bem 
como do nº. 3 do art.º 11.º do Regimento da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, António Carlos Sousa Pinto, o Director Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.2. MINUTA DA ATA N.º 10
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
18 DE MAIO DE 2015
PRESENTES:
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira; 
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa; 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO:
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Perei-
ra; 
PRESIDIU À REUNIÃO: 

- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- O Diretor Municipal de Administração e Finanças, 
Dr. António Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 17 HORAS e 00 MINUTOS
HORA DE ENCERRAMENTO: 18 HORAS e 10 MINU-
TOS

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ATAS N.º S 08 E 
09 DAS REUNIÕES DE CÂMARA REALIZADAS EM 
20.04.2015 (PÚBLICA) E 04.05.2015 (ORDINÁ-
RIA), RESPETIVAMENTE
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var definitivamente as atas n.º s 08 e 09 das reuni-
ões de câmara realizadas em 20.04.2015 (pública) 
e 04.05.2015 (ordinária), respetivamente.
2- CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA, O MUNICÍPIO DO PORTO, O MUNICÍPIO DE 
MATOSINHOS E DOURO MARINA
EDOC/2015/20600
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o contrato de patrocínio desportivo a celebrar 
entre o município de Vila Nova de Gaia, o município 
do Porto, o município de Matosinhos e o Douro Ma-
rina, no montante de € 30.000,00, para a realiza-
ção do campeonato europeu de Vela – 49’ers, nos 
termos protocolados.
3- CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A RUNPORTO DESTINADO À ORGANIZA-
ÇÃO DA CORRIDA/CAMINHADA MÉDIS-MARGINAL 
DOURO
EDOC/2015/18754
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 07.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
07.05.2015, que aprovou o contrato de patrocínio 
desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e a Runporto.com, Organização de Eventos 
Desportivos, Ld.ª., destinado à organização da cor-
rida/caminhada Médis – Marginal Douro, nos ter-
mos protocolados.
4- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA ARTICU-
LAÇÃO DE INTERVENÇÕES EM PAVIMENTOS MUNI-
CIPAIS A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE 
GAIA EM SA
EDOC/2015/20677
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de colaboração a celebrar entre o 
município de Vila Nova de Gaia e Águas e Parque 
Biológico de Gaia EM S.A., para articulação de in-
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tervenções em pavimentos municipais, nos termos 
protocolados.
5- CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIAÇÃO DE ATLETIS-
MO DO PORTO
EDOC/2015/18748
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o contrato programa de desenvolvimento des-
portivo a celebrar entre o município de Vila Nova 
de Gaia e a Associação de Atletismo do Porto, para 
a concretização da homologação oficial da pista de 
atletismo do Estádio da Lavandeira e fomento da 
prática da modalidade de atletismo, praticada pelos 
clubes com sede no concelho de Vila Nova de Gaia.
6- ACORDO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA, A FEDERAÇÃO PORTUGUESA 
DE TÉNIS DE MESA E A FEDERAÇÃO PORTUGUESA 
DE TAEKWONDO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Acordo de Parceria a celebrar entre o municí-
pio de Vila Nova de Gaia, a Federação Portuguesa 
de Ténis de Mesa e a Federação Portuguesa de Ta-
ekwondo relativo ao modelo de gestão do Centro 
de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, (C.A.R.) 
bem como os termos e as condições do funciona-
mento e financiamento.
7- RELATÓRIO RELATIVO A TRANSFERÊNCIAS NO 
ÂMBITO DO PROJETO GAI@PRENDE+
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o relatório relativo a transferências no âmbito 
do Projeto Gai@prende+, nos termos informados.
8- ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
GAI@PRENDE+ NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE 
APOIO À FAMÍLIA CELEBRADO ENTRE O MUNI-
CÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O ABRIGO SE-
GURO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 
08.09.2014
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a adenda ao Protocolo de Colaboração para im-
plementação do projeto educativo Gai@prende+ 
no âmbito da componente de apoio à família cele-
brado entre o município de Vila Nova de Gaia e o 
Abrigo Seguro, aprovado em reunião de Câmara de 
08.09.2014.
9- ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
GAI@PRENDE+ NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE 
APOIO À FAMÍLIA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E O CENTRO SOCIAL DE 
COIMBRÕES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA 
DE 08.09.2014
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”

Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a adenda ao Protocolo de Colaboração para im-
plementação do projeto educativo Gai@prende+ no 
âmbito da componente de apoio à família celebrado 
entre o município de Vila Nova de Gaia e o Centro 
Social de Coimbrões, aprovado em reunião de Câ-
mara de 08.09.2014.
10- ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
GAI@PRENDE+ NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE 
APOIO À FAMÍLIA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E O CENTRO SOCIAL DA 
PARÓQUIA SÃO SALVADOR DE GRIJÓ, APROVADO 
EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 08.09.2014
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a adenda ao Protocolo de Colaboração para im-
plementação do projeto educativo Gai@prende+ no 
âmbito da componente de apoio à família celebrado 
entre o município de Vila Nova de Gaia e o Centro 
Social da Paróquia São Salvador de Grijó, aprovado 
em reunião de Câmara de 08.09.2014.
11- ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
GAI@PRENDE+ NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE 
APOIO À FAMÍLIA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E O CENTRO SOCIAL E PA-
ROQUIAL DA IGREJA DO SENHOR DA VERA CRUZ 
DO CANDAL, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA 
DE 08.09.2014
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a adenda ao Protocolo de Colaboração para im-
plementação do projeto educativo Gai@prende+ no 
âmbito da componente de apoio à família celebrado 
entre o município de Vila Nova de Gaia e o Cen-
tro Social e Paroquial da Igreja do Senhor da Vera 
Cruz do Candal, aprovado em reunião de Câmara 
de 08.09.2014.
12- ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
GAI@PRENDE+ NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE 
APOIO À FAMÍLIA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIAÇÃO MUSICAL 
DE PEDROSO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMA-
RA DE 08.09.2014
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a adenda ao Protocolo de Colaboração para im-
plementação do projeto educativo Gai@prende+ no 
âmbito da componente de apoio à família celebrado 
entre o município de Vila Nova de Gaia e a Asso-
ciação Musical de Pedroso, aprovado em reunião de 
Câmara de 08.09.2014.
13- ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
GAI@PRENDE+ NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE 
APOIO À FAMÍLIA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
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DE VILA NOVA DE GAIA E O IESF, APROVADO EM 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 08.09.2014
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a adenda ao Protocolo de Colaboração para im-
plementação do projeto educativo Gai@prende+ no 
âmbito da componente de apoio à família celebrado 
entre o município de Vila Nova de Gaia e o IESF, 
aprovado em reunião de Câmara de 08.09.2014.
14- ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
GAI@PRENDE+ NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE 
APOIO À FAMÍLIA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA E A FUNDAÇÃO PA-
DRE LUÍS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA 
DE 08.09.2014
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a adenda ao Protocolo de Colaboração para im-
plementação do projeto educativo Gai@prende+ no 
âmbito da componente de apoio à família celebrado 
entre o município de Vila Nova de Gaia e Funda-
ção Padre Luís, aprovado em reunião de Câmara de 
08.09.2014.
15- ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
GAI@PRENDE+ NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE 
APOIO À FAMÍLIA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA E A FUNDAÇÃO JOA-
QUIM OLIVEIRA LOPES, APROVADO EM REUNIÃO 
DE CÂMARA DE 08.09.2014
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a adenda ao Protocolo de Colaboração para im-
plementação do projeto educativo Gai@prende+ no 
âmbito da componente de apoio à família celebrado 
entre o município de Vila Nova de Gaia e a Funda-
ção Joaquim Oliveira Lopes, aprovado em reunião 
de Câmara de 08.09.2014.
16- ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
GAI@PRENDE+ NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE 
APOIO À FAMÍLIA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA E CENTRO SOCIAL DE 
SANDIM, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 
08.09.2014
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a adenda ao Protocolo de Colaboração para im-
plementação do projeto educativo Gai@prende+ no 
âmbito da componente de apoio à família celebrado 
entre o município de Vila Nova de Gaia e o Centro 
Social de Sandim, aprovado em reunião de Câmara 
de 08.09.2014.
17- ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
GAI@PRENDE+ NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE 
APOIO À FAMÍLIA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍ-

PIO DE VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIAÇÃO RE-
CREATIVA E CULTURAL DE SERZEDO, APROVADO 
EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 08.09.2014
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a adenda ao Protocolo de Colaboração para im-
plementação do projeto educativo Gai@prende+ no 
âmbito da componente de apoio à família celebrado 
entre o município de Vila Nova de Gaia e Associa-
ção Recreativa e Cultural de Serzedo, aprovado em 
reunião de Câmara de 08.09.2014.
O Vereador Dr. Manuel Monteiro ausentou-se da 
reunião.
18- ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
GAI@PRENDE+ NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE 
APOIO À FAMÍLIA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA E O CENTRO DE DIA 
SALVADOR CAETANO, APROVADO EM REUNIÃO DE 
CÂMARA DE 08.09.2014
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a adenda ao Protocolo de Colaboração para im-
plementação do projeto educativo Gai@prende+ no 
âmbito da componente de apoio à família celebrado 
entre o município de Vila Nova de Gaia e o Centro 
de Dia Salvador Caetano, aprovado em reunião de 
Câmara de 08.09.2014.
O Senhor Vereador Dr. Manuel Monteiro reentrou 
na reunião.
19- ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
GAI@PRENDE+ NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE 
APOIO À FAMÍLIA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E A SOL MAIOR, APROVA-
DO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 08.09.2014
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a adenda ao Protocolo de Colaboração para im-
plementação do projeto educativo Gai@prende+ no 
âmbito da componente de apoio à família celebrado 
entre o município de Vila Nova de Gaia e a Sol Maior, 
aprovado em reunião de Câmara de 08.09.2014.
O Senhor Vice- Presidente, Eng.º. Patrocínio Azeve-
do ausentou-se da reunião.
20- ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
GAI@PRENDE+ NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE 
APOIO À FAMÍLIA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E A OLIVAL SOCIAL, APRO-
VADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 08.09.2014
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a adenda ao Protocolo de Colaboração para im-
plementação do projeto educativo Gai@prende+ 
no âmbito da componente de apoio à família cele-
brado entre o município de Vila Nova de Gaia e a 
Olival Social, aprovado em reunião de Câmara de 
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08.09.2014.
O Senhor Vice- Presidente, Eng.º Patrocínio Azeve-
do reentrou na reunião.
21- PROPOSTA DE PARECER PARA ATRIBUIÇÃO DO 
ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO 
ANIMAIS DE RUA 
EDOC/2015/20109
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, emitir 
parecer favorável à declaração como pessoa cole-
tiva de utilidade pública, da Associação Animais de 
Rua.
22- PROPOSTA DE ABERTURA DE CONCURSO PÚ-
BLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DES-
TINADA AO 'REFORÇO DA PROTEÇÃO DA MARGEM 
DO ESTUÁRIO DO DOURO NO LUGAR ENTRE QUIN-
TAS - OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/12778
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, auto-
rizar a abertura do procedimento de contratação e 
aprovar as respetivas peças integrantes do proce-
dimento, nomeadamente, programa de concurso, 
caderno de encargos e projeto de execução, bem 
como a constituição do júri e a designação do Eng.º 
Carlos Teiga para Diretor de Fiscalização da obra, 
nos termos informados.
23- CONTRATO PILOTO DE GESTÃO DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA - COMPOSIÇÃO DO JÚRI
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a composição do júri relativo ao procedimento 
“Contrato Piloto de Gestão de Eficiência Energéti-
ca”, nos termos informados.
24- PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO E ESTABELECI-
MENTO DO CONTEÚDO DO CONJUNTO CONFORME 
PREVISTO NO ARTº 54 DO DECRETO-LEI 309/2009 
DE 23 DE OUTUBRO – COMPLEXO DA FÁBRICA DE 
CERÂMICA E DE FUNDIÇÃO DAS DEVESAS, UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PE-
DRO DA AFURADA
EDOC/2015/16272
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 12.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a proposta apresentada pela DRCN quanto à 
classificação do Complexo da Fábrica de Cerâmica 
e de Fundição das Devesas.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
25- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO TENDO EM VIS-
TA A CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO DE REQUALI-
FICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA FRENTE FLUVIAL DO 
AREINHO DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/23380
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de cooperação a celebrar entre o 
município de Vila Nova de Gaia, António Moura Ro-

drigues dos Santos e Alberto Moura Rodrigues dos 
Santos, tendo em vista a concretização do projeto 
de Requalificação e Valorização da Frente Fluvial do 
Areinho de Oliveira do Douro, nos termos protoco-
lados.
26- RECLAMAÇÃO APRESENTADA PELA MEO-SER-
VIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA RE-
LATIVA À LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DEVIDAS PELA 
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE 
DE ESTAÇÕES DE RADIOCOMUNICAÇÕES
EDOC/2015/22200
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 12.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir a reclamação apresentada pela Meo – Serviços 
de Comunicações e Multimédia SA.
27- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
XXVI GRANDE PRÉMIO ARCA DE NOÉ, SOLICITADO 
PELO CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO ARCA DE 
NOÉ
EDOC/2015/13758
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
prestados pela polícia municipal no evento XXVI 
Grande Prémio Arca de Noé, solicitado pelo Centro 
Cultural e Desportivo Arca de Noé, nos termos in-
formados.
28- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
FESTAS EM HONRA DO SENHOR RESSUSCITADO 
E NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, SOLICITADO 
PELA JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2015/16188
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
prestados pela polícia municipal no evento Festas 
em Honra do Senhor Ressuscitado e Nossa Senhora 
dos Remédios, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Arcozelo, nos termos informados.
29- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVEN-
TO “CAMINHADA SOLIDÁRIA”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2015/19427
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
prestados pela polícia municipal no evento “Cami-
nhada Solidária”, solicitado pela União de Fregue-
sias de Pedroso e Seixezelo, nos termos informa-
dos.
30- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVI-
ÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO 
EVENTO “CAMINHADA SOLIDÁRIA”, SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO PROTETORA DA CRIANÇA DE 
VALADARES
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EDOC/2015/18965
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
prestados pela polícia municipal no evento “Cami-
nhada Solidária”, solicitado pela Associação Prote-
tora da Criança de Valadares, nos termos informa-
dos.
 31- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVI-
ÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NOS 
EVENTOS “PROCISSÕES STª RITA, STª MARGARI-
DA, SR.ª DA HORA E SR.ª DA GRAÇA”, SOLICITA-
DO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SER-
MONDE
EDOC/2015/16992
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
prestados pela polícia municipal nos eventos “Pro-
cissões Stª Rita, Stª Margarida, Sr.ª da Hora e Sr.ª 
da Graça”, solicitado pela União de Freguesias de 
Grijó e Sermonde, nos termos informados.
32- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVI-
ÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO 
EVENTO “CORRIDA DE CARRINHOS DE ROLAMEN-
TOS”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/17528
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
prestados pela polícia municipal no evento “Corrida 
de Carrinhos de Rolamentos”, solicitado pela União 
de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
33- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVI-
ÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO 
EVENTO “CONCERTO DA RÁDIO PLACARD” SOLICI-
TADO PELA RADIO PLACARD
EDOC/2015/16477
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
prestados pela polícia municipal no evento “Con-
certo da Rádio Placard”, solicitado pela Rádio Pla-
card, nos termos informados.
34- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVI-
ÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO 
EVENTO “DIA MUNDIAL DA CRIANÇA – CAMINHA-
DA SOLIDÁRIA” SOLICITADO PELA LIGA PORTU-
GUESA CONTRA O CANCRO N. R. NORTE
EDOC/2015/15581
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por servi-
ços prestados pela polícia municipal no evento “Dia 
Mundial da Criança – Caminhada Solidária”, solici-
tado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro N. R. 

Norte, nos termos informados.
35- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“PROCISSÃO DE VELAS” SOLICITADO PELA PARÓ-
QUIA DE S. CRISTÓVÃO DE MAFAMUDE
EDOC/2015/21102
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
prestados pela polícia municipal no evento “Procis-
são de Velas”, solicitado pela Paróquia de S. Cristó-
vão de Mafamude, nos termos informados.
36- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVI-
ÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO 
EVENTO “CAMINHADA SOLIDÁRIA” SOLICITADO 
PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, 
LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/19761
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
prestados pela polícia municipal no evento “Cami-
nha Solidária”, solicitado pela União de Freguesia 
de Sandim Olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
37- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“CAMINHADA SOLIDÁRIA” SOLICITADO PELA FUN-
DAÇÃO PADRE LUIS
EDOC/2015/13851
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
prestados pela polícia municipal no evento “Cami-
nhada Solidária”, solicitado pela Fundação Padre 
Luís, nos termos informados.
38- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVI-
ÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO 
EVENTO “FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHO-
RA DO LIVRAMENTO” SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2015/19224
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
prestados pela polícia municipal no evento “Festas 
em Honra de Nossa Senhora do Livramento”, solici-
tado pela União de Freguesias de Serzedo e Perosi-
nho, nos termos informados.
39- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVI-
ÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO 
EVENTO “II CORRIDA DA LIBERDADE” SOLICITA-
DO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E 
VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/20630
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
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prestados pela polícia municipal no evento “II Cor-
rida da Liberdade”, solicitado pela União de Fregue-
sias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos 
informados.
40- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA COMPANHIA DE BOMBEIROS SA-
PADORES NO EVENTO “CAMPEONATO DISTRITAL E 
KUP’S TAEKWONDO, SOLICITADO PELA ASSOCIA-
ÇÃO DE TAEKWONDO DO PORTO
EDOC/2015/17994
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
prestados pela Companhia de Bombeiros Sapado-
res no evento “Campeonato Distrital e Kup’s Ta-
ekwondo”, solicitado pela Associação de Taekwondo 
do Porto, nos termos informados.
41- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PELA UTILI-
ZAÇÃO DA PISCINA DE VILA D’ESTE, SOLICITADO 
PELO INSTITUTO DE SOCORROS A NÁUFRAGOS 
(ISN)
EDOC/2015/15601
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas pela utiliza-
ção da piscina de Vila d’Este, solicitado pelo Ins-
tituto de Socorros a Náufragos (ISN), nos termos 
informados.
42- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE RUÍDO, DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA, 
DE LICENÇA PARA VENDA DE PRODUTOS ALIMEN-
TARES E BEBIDAS E POR SERVIÇOS PRESTADOS 
PELA POLÍCIA MUNICIPAL, SOLICITADO PELO FLEA 
MARKET
EDOC/2015/22125
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 07.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
07.05.2015 que aprovou a concessão do espaço pú-
blico denominado “Jardim do Morro” para o evento 
“Flea Market”, bem como a dispensa de pagamento 
de taxas de ruído, ocupação de via pública, licença 
para venda de produtos alimentares e bebidas e 
pelos serviços prestados pela Polícia Municipal, soli-
citado pela empresa SPOT, nos termos informados.
43- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PELA UTILIZA-
ÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA LAVANDEIRA NO 
EVENTO TAÇA DOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, SOLICITADO PELA MEDIA CUP
EDOC/2015/19145
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxas pela utilização 
do Estádio Municipal da Lavandeira no evento “Taça 
dos Órgãos de Comunicação Social”, solicitado pela 
Media Cup, nos termos informados.
44- ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE ABERTURA AO 

PÚBLICO DAS PISCINAS MUNICIPAIS
EDOC/2015/19030
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a alteração do período de abertura ao público 
das piscinas municipais, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
45- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS A DESLOCAÇÃO A SINES, SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MODICUS SAN-
DIM
EDOC/2015/20690
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais relativas a deslocação a Si-
nes, solicitado pela Associação Desportiva Modicus 
Sandim, nos termos informados.
46- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS A DESLOCAÇÃO A ALPENDORADA, SO-
LICITADO PELO CLUBE JOVEM ALMEIDA GARRETT
EDOC/2015/21805
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais relativas a deslocação a 
Alpendorada, solicitado Clube Jovem Almeida Gar-
rett, nos termos informados.
47- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS A DESLOCAÇÃO A LISBOA SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E. B 1 DO 
OUTEIRO
EDOC/2015/2176
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais relativas a deslocação a 
Lisboa, solicitado pela Associação de Pais da Escola 
EB1 do Outeiro, nos termos informados.
48- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS A DESLOCAÇÃO A LISBOA SOLICITADO 
PELO FUTEBOL CLUBE DE GAIA
EDOC/2015/14402
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais relativas a deslocação a 
Lisboa, solicitado pelo Futebol Clube de Gaia, nos 
termos informados.
49- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS A DESLOCAÇÃO A LISBOA SOLICITADO 



Nº 53 | maio 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 19

PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA RESTAURADORES 
AVINTENSES
EDOC/2015/21865
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais relativas a deslocação a Lis-
boa, solicitado pela Associação Recreativa Restau-
radores Avintenses, nos termos informados.
50- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS A DESLOCAÇÃO À XII EDIÇÃO HOSPI-
TAL DOS PEQUENINOS SOLICITADO PELO AGRU-
PAMENTO DE ESCOLAS DOS CARVALHOS
EDOC/2015/13349
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais relativas a deslocação à 
XII Edição Hospital dos Pequeninos, solicitado pelo 
Agrupamento de Escolas dos Carvalhos, nos ter-
mos informados.
51- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS A DESLOCAÇÃO AO CENTRO SOCIAL 
DE S. CRISTÓVÃO DE MAFAMUDE SOLICITADO 
PELA A.C. ALAMEDA DO CEDRO
EDOC/2015/22730
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais relativas a deslocação 
ao Centro Social de S. Cristóvão de Mafamude, so-
licitado pela A. C. Alameda do Cedro, nos termos 
informados.
52- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS A DESLOCAÇÃO A ALBERGARIA A VE-
LHA SOLICITADO PELA SOCIEDADE FILARMÓNICA 
DE CRESTUMA
EDOC/2015/15729
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais relativas a deslocação a Al-
bergaria a Velha, solicitado pela Sociedade Filarmó-
nica de Crestuma, nos termos informados.
53- GAIANIMA – EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS EEM 
– EQUILÍBRIO DAS CONTAS DE 2014 – ARTIGO 40º 
DA LEI Nº 50/2012 DE 31 DE AGOSTO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a transferência em numerário no valor de € 
186.959,32 para a Gaianima – Equipamentos Muni-
cipais EEM, para cobertura total do resultado nega-
tivo do exercício de 2014, nos termos informados.
54- CEDÊNCIA DE INSTALAÇÃO DA ESCOLA BÁ-
SICA EB1 DO PICOTO, FREGUESIA DE CRESTUMA 

À ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE 
CRESTUMA – RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 
CÂMARA DE 25.09.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a retificação do prazo constante da deliberação 
de câmara de 25 de setembro de 2013 e da escri-
tura de comodato nº 88 de 17 de outubro de 2013, 
celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia 
e Associação de Solidariedade Social de Crestuma, 
passando a constar que o prazo de cedência é de 
25 anos, renovando-se automaticamente por igual 
período, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
55- CONTRATO DE ARRENDAMENTO SOGRAPE E 
GAIANIMA – CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 
-INFORMAÇÃO 37/DCAJRM PRESTADA PELO DE-
PARTAMENTO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.04.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o acordo celebrado entre o Município Vila Nova 
de Gaia, Sogrape Vinhos. SA e a Sandeman & S.A, 
bem como e em consequência aprovar o contrato 
de arrendamento e o contrato de concessão de uso 
privativo do domínio público municipal, ambos ce-
lebrados entre o Município de Vila Nova de Gaia e a 
Sogrape Vinhos, SA.
56- IMPUGNAÇÃO JUDICIAL Nº 2252/13.7BEPRT 
PROPOSTA POR PETRIN – PETRÓLEOS E INVESTI-
MENTOS SA
EDOC/2015/21223
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.05.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
57- PROCESSO Nº 2364/13 – TRIBUNAL JUDICIAL 
DE VILA NOVA DE GAIA – AUTOR: MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E RÉUS: FIDELIDADE COMPA-
NHIA DE SEGUROS E PEDRO MIGUEL LOPES SILVA
EDOC/2015/21543
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.05.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
58- ACÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL Nº. 
2309/12.1BEPRT DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
E FISCAL DO PORTO REQUERIDA POR MODELO – 
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
SA CONTRA O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/21222
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.05.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
59- EXPROPRIAÇÃO DA PARCELA Nº2 PERTENCEN-
TE A MANUEL CUNHA IMOBILIÁRIA SA SITA EM 
SANTA MARINHA DESTINADA À EXECUÇÃO DE UM 
ARRUAMENTO PREVISTO NO PLANO DE URBANIZA-
ÇÃO DA BARROSA – PROCESSO Nº 9014/11.4TB-
VNG
EDOC/2015/21976
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.05.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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60- PROC.º Nº 7156/13.0TBVNG QUE CORREU 
TERMOS 3º SEÇÃO CÍVEL – J1 DA INSTÂNCIA CEN-
TRAL DE VILA NOVA DE GAIA – REQUERENTE: MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA – REQUERIDAS: 
MASSA INSOLVENTE DA NORLABOR – ENGENHA-
RIA E CONSTRUÇÃO SA E SAINT – GOBAIN PAM 
PORT SA
EDOC/2015/21787
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.05.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
61- RECLAMAÇÃO GRACIOSA DE ATO DE LIQUIDA-
ÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUN-
CIONAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS DEDUZIDA POR GASPE COMBUS-
TÍVEIS LDª – PROCESSO 1153/15 – MAFAMUDE/
VILAR PARAÍSO
EDOC/2015/21012
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir a reclamação graciosa de ato de liquidação 
de taxa devida pela instalação e funcionamento 
de posto de abastecimento de combustíveis dedu-
zida por Gaspe Combustíveis Ld.ª – Processo nº 
1153/13 – Mafamude/Vilar do Paraíso, nos termos 
informados.
62- RECLAMAÇÃO GRACIOSA DE ATO DE LIQUIDA-
ÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUN-
CIONAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS DEDUZIDA POR GASPE COMBUS-
TÍVEIS LDª – PROCESSO 1167/15 – CANELAS
EDOC/2015/21015
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir a reclamação graciosa de ato de liquidação 
de taxa devida pela instalação e funcionamento 
de posto de abastecimento de combustíveis dedu-
zida por Gaspe Combustíveis Ld.ª – Processo nº 
1167/13 – Canelas, nos termos informados.
63- PROCESSO Nº 2867/13.3 TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO E FISCAL DO PORTO – AUTOR: STAL SIN-
DICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRA-
ÇÃO LOCAL E RÉU: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA
EDOC/2015/23116
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 12.05.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
64- PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER EM VEÍ-
CULOS LIGEIROS DE PASSAGEIROS EM TÁXI DO 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/14706
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o projeto de alteração ao Regulamento de 
Transporte Público de Aluguer em Veículos Ligeiros 
de Passageiros em Táxi do Município de Vila nova 
de Gaia, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 

aprovação da Assembleia Municipal.
65- CONTRATO DE CONSTRUÇÃO E CONCESSÃO 
DA EXPLORAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA 
AFURADA E ESPAÇO DESTINADO A RESTAURANTE 
– BRITALAR SA – RESOLUÇÃO DE CONTRATO
EDOC/2015/22969
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a resolução do contrato de construção, conces-
são da exploração do Mercado Municipal da Afurada 
e espaço destinado a restaurante celebrado entre 
o Município e a Britalar, SA., bem como a aplicação 
de multas contratuais e o ressarcimento dos danos 
sofridos, tudo nos termos da informação 047/DAJ.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS
66- POSTURA MUNICIPAL NA RUA AREAL DA MARI-
NHA – S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2015/15061
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Postura Municipal na Rua Areal da Marinha – 
S. Félix da Marinha, nos termos informados.
67- POSTURA MUNICIPAL NA TRAVESSA DO COR-
VADELO – SERZEDO
EDOC/2015/14202
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Postura Municipal na Travessa do Corvadelo 
- Serzedo, nos termos informados.
68- POSTURA MUNICIPAL NA RUA PARTICULAR 
JOÃO FÉLIX – SANTA MARINHA
EDOC/2015/10245
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Postura Municipal na Rua Particular João Félix 
- Santa Marinha, nos termos informados.
69- PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA RELATIVA A LICENÇA PARA UM LUGAR DE 
ESTACIONAMENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELA 
JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GULPILHA-
RES E VALADARES
EDOC/2015/20459
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa total de pagamento de 
taxa relativa a licença para um lugar de estacio-
namento privativo, solicitado pela Junta da União 
de Freguesias Gulpilhares e Valadares, nos termos 
informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO SO-
CIAL
70- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS TA-
XAS DE REMOÇÃO E PARQUEAMENTO DE VIATU-
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RA SOLICITADO POR MARIA DAS DORES PEREIRA 
MENDES
EDOC/2015/9662
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento das taxas de remoção 
e parqueamento de viatura, solicitado por Maria 
das Dores Pereira Mendes, nos termos informados.
71- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA 
DE REMOÇÃO DE VEÍCULO SOLICITADO POR MA-
NUEL FERREIRA BAPTISTA
EDOC/2015/11264
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção do pagamento de taxa de remoção de 
veículo, solicitado por Manuel Ferreira Baptista, nos 
termos informados.
72- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
URBANÍSTICA SOLICITADO POR CARLOS PAULO 
TEIXEIRA NUNES – RETIFICAÇÃO DE DELIBERA-
ÇÃO DE CÂMARA DE 02.02.2015
EDOC/2015/3093
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 02.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, retifi-
car a deliberação de câmara de 02.02.2015 e apro-
var a isenção de pagamento de taxa urbanística, 
solicitado por Carlos Paulo Teixeira Nunes, nos ter-
mos informados.
73- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
VITOR HUGO DIAS
EDOC/2015/16932
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.05.2015”
Deliberação:
Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar a isenção 
de pagamento de taxa de vistoria administrativa, 
solicitado por Vitor Hugo Dias, nos termos infor-
mados.
74- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA 
URBANÍSTICA SOLICITADO POR JORGE FRANCIS-
CO DE MAGALHÃES PINHO
EDOC/2015/18445
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 12.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa urbanística, 
solicitado por Jorge Francisco de Magalhães Pinho, 
nos termos informados.
75- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
ROSA MARIA SILVA MARTINS
EDOC/2015/18611
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 12.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa de vistoria ad-
ministrativa, solicitado por Rosa Maria Silva Mar-
tins, nos termos informados.

DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
76- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 26,89 € RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DO 4º RAID À FRANCESINHA, 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CA-
NELAS
EDOC/2015/21101
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído no 
valor de 26,89 € relativa à realização do 4º Raid à 
Francesinha, solicitado pela Junta de Freguesia de 
Canelas, nos termos informados.
77- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 53,89 € RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DE FESTA FINAL DE ANO, SO-
LICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA 
DA BANDEIRA
EDOC/2015/21205
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído no 
valor de 53,89 € relativa à realização de Festa Final 
de Ano, solicitado pela Associação de Pais da Escola 
da Bandeira, nos termos informados.
78- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 25,89 € RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DO CORTEJO DE FINALISTAS, 
SOLICITADO PELO REGAÇO – CENTRO SOCIAL PA-
ROQUIAL DE SANTO OVÍDIO
EDOC/2015/19887
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído no 
valor de 25,89 € relativa à realização do Cortejo de 
Finalistas, solicitado pelo Regaço – Centro Social 
Paroquial de Santo Ovídio, nos termos informados.
79- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 26,89 € RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DE PROCISSÃO, SOLICITADO 
PELA FABRIQUEIRA DA PARÓQUIA DE S. PEDRO DE 
PEDROSO
EDOC/2015/19941
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído no 
valor de 26,89 € relativa à realização de Procissão, 
solicitado pela Fabriqueira da Paróquia de S. Pedro 
de Pedroso, nos termos informados.
80- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
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TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 42,89 € RE-
LATIVA À REALIZAÇÃO DA XX FEIRA RURAL POR-
TUGUESA, SOLICITADO PELA FEDERAÇÃO DO FOL-
CLORE PORTUGUÊS
EDOC/2015/20314
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído no 
valor de 42,89 € relativa à realização XX Feira Rural 
Portuguesa, solicitado pela Federação do Folclore 
Português, nos termos informados.
81- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 175,90 € RE-
LATIVA À REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM HONRA DE 
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SERZEDO E PE-
ROSINHO
EDOC/2015/19007
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devi-
da pela emissão da licença especial de ruído no va-
lor de 175,90 € relativa à realização das Festas em 
Honra de Nossa Senhora do Livramento, solicitado 
pela União de Freguesias de Serzedo e Perosinho, 
nos termos informados.
82- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 147,90 € RE-
LATIVA À REALIZAÇÃO DA FESTA EM HONRA DA 
NOSSA SENHORA DA HORA, SOLICITADO PELA FÁ-
BRICA DA IGREJA DE SÃO PEDRO PEDROSO
EDOC/2015/19277
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído no 
valor de 147,90 € relativa à realização da Festa em 
Honra da Nossa Senhora da Hora, solicitado pela 
Fábrica da Igreja de São Pedro Pedroso, nos termos 
informados.
83- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 25,89 € RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DAS PROCISSÕES DE VELAS, 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVIN-
TES
EDOC/2015/21894
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído no valor 
de 25,89 € relativa à realização de Procissão de Ve-
las, solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, 
nos termos informados.

84- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 48,89 € RE-
LATIVA À REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SE-
NHORA DE FÁTIMA, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DE SÃO PEDRO PEDROSO
EDOC/2015/22162
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído no 
valor de 48,89 € relativa à realização da Festa de 
Nossa Senhora da Fátima, solicitado pela Fábrica 
da Igreja Paroquial de São Pedro Pedroso, nos ter-
mos informados.
85- PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMEN-
TO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA 
ESPECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 26,89 € RE-
LATIVA À REALIZAÇÃO DE PROCISSÃO DE VELAS, 
SOLICITADO PELA PARÓQUIA DE SÃO CRISTÓVÃO 
DE MAFAMUDE
EDOC/2015/22403
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído no 
valor de 26,89 € relativa à realização de Procissão 
de Velas, solicitado pela Paróquia de São Cristóvão 
de Mafamude, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
86- PEDIDO DE PAGAMENTO DE SEIS PRESTAÇÕES 
MENSAIS DAS TAXAS EM DÍVIDA RELATIVAS À 
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO VALOR TOTAL 
DE 921,63 € SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO RE-
MAR PORTUGUESA – PROCESSO 508/11
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de pagamento em seis prestações 
mensais das taxas em dívida relativas à ocupação 
de espaço público no valor total de 921,63 €, soli-
citado pela Associação Remar Portuguesa – Proc.º 
508/11, nos termos informados.
87- RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE 
TAXA DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONA-
MENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COM-
BUSTÍVEIS, SOLICITADO POR LUBRIGAIA COMER-
CIALIZAÇÃO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO LDª 
– PROCESSO 1171/15 - PC
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, in-
deferir a reclamação apresentada por LubriGaia 
Comercialização de Derivados do Petróleo Ld.ª – 
Proc.º 1171/15 – PC e manter o despacho do Sr. 
Vice-Presidente de 26.03.2014, que determinou a 
notificação da reclamante da liquidação da taxa de-
vida pela instalação e funcionamento de posto de 
abastecimento de combustíveis, no montante de 
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1.500,00 €, relativa ao ano de 2015, nos termos 
informados.
88- RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE 
TAXA DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONA-
MENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COM-
BUSTÍVEIS, SOLICITADO POR LUBRIGAIA COMER-
CIALIZAÇÃO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO LDª 
– PROCESSO 3015/14 - PC
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, in-
deferir a reclamação apresentada por LubriGaia 
Comercialização de Derivados do Petróleo Ld.ª – 
Proc.º 3015/14 – PC e manter o despacho do Sr. 
Vice-Presidente de 30.07.2014, que determinou a 
notificação da reclamante da liquidação da taxa de-
vida pela instalação e funcionamento de posto de 
abastecimento de combustíveis, no montante de 
1.500,00 €, relativa ao ano de 2014, nos termos 
informados.
89- RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE 
TAXA DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONA-
MENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COM-
BUSTÍVEIS, SOLICITADO POR LUBRIGAIA COMER-
CIALIZAÇÃO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO LDª 
– PROCESSO 3048/14 - PC
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, in-
deferir a reclamação apresentada por LubriGaia 
Comercialização de Derivados do Petróleo Ld.ª – 
Proc.º 3048/14 – PC e manter o despacho do Sr. 
Vice-Presidente de 30.07.2014, que determinou a 
notificação da reclamante da liquidação da taxa de-
vida pela instalação e funcionamento de posto de 
abastecimento de combustíveis, no montante de 
1.500,00 €, relativa ao ano de 2014, nos termos 
informados.
90- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA A TÍTULO DE TAXA DE LICENÇA DE OCUPA-
ÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM TAPUMES SOLICI-
TADO PELAS CONSTRUÇÕES BELMIRO GOMES & 
FILHOS LDª – PROCESSO 3143/14 – CP
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa no montante 
de 1.656,29 €, a título de taxa de licença de ocu-
pação de espaço público com tapumes, solicitado 
pelas Construções Belmiro Gomes & Filhos Ld.ª – 
Proc.º 3143/14 - CP, nos termos informados.
91- PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE 
TAXA DE COMPENSAÇÃO URBANÍSTICA SOLICITA-
DO PELA GASPE COMBUSTÍVEIS LDª – PROCESSO 
4725/14 - PL
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 07.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa em 50% do pagamento da taxa de-
vida a título de compensação urbanística, solicitado 
pela Gaspe Combustíveis Ld.ª – Proc.º 4724/14 - 
PL, nos termos informados.

92- RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – 
ABRIL 2015
EDOC/2015/22218
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 12.05.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
93- RELATÓRIO DE ANÁLISE E PONDERAÇÃO DAS 
PARTICIPAÇÕES DA DISCUSSÃO PÚBLICA DA PRO-
POSTA DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DA ÁREA EN-
VOLVENTE AO ANTIGO CAMPO DE JOGOS DE VALA-
DARES E POSTERIOR DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
DA DISCUSSÃO PÚBLICA
EDOC/2015/14383
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Relatório de Análise e Ponderação das Parti-
cipações da Discussão Pública da Proposta da Uni-
dade de Execução da Área Envolvente ao Antigo 
Campo de Jogos de Valadares, nos termos infor-
mados.

DIVERSOS
94- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL SOLICITADO PELOS ARTISTAS DE GAIA 
– COOPERATIVA CULTURAL CRL – PROCESSO Nº 
26/15
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa pela cedên-
cia do Auditório da Assembleia Municipal, solicitado 
pelos Artistas de Gaia – Cooperativa Cultural CRL 
– Proc.º 26/15, nos termos informados.
95- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL SOLICITADO PELA APPACDM DE VILA 
NOVA DE GAIA – PROCESSO Nº 27/15
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa pela cedên-
cia do Auditório da Assembleia Municipal, solicitado 
pela APPACDM de Vila Nova de Gaia – Proc.º 27/15, 
nos termos informados.
VOTAÇÃO:
96- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
97- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E 
O CENTRO DE RECREIO POPULAR DE SÃO TIA-
GO PARA APOIO FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE 
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA SEDE
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Cen-
tro de Recreio Popular de São Tiago, para apoio fi-
nanceiro à realização de obras de requalificação da 
sede, no montante de € 10.000,00 (dez mil euros), 
nos termos protocolados.
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98- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E 
A ASSOCIAÇÃO “AMIGOS DO SOLAR CONDES DE 
RESENDE-CONFRARIA QUEIROSIANA” PARA COM-
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL PARA TRA-
BALHOS DE INVESTIGAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO 
SOLAR CONDES DE RESENDE
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associa-
ção “Amigos do Solar Condes de Resende – Con-
fraria Queirosiana”, para comparticipação financei-
ra municipal destinada a trabalhos de investigação 
e apoio técnico, no Solar Condes de Resende, no 
montante de € 15.000,00 (quinze mil euros), nos 
termos protocolados.
O Senhor Vice- Presidente, Eng.º Patrocínio Azeve-
do ausentou-se da reunião.
99- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
OLIVAL SOCIAL - ASSOCIAÇÃO PARA O DESEN-
VOLVIMENTO DE OLIVAL PARA APOIO FINANCEI-
RO À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO NA 
SEDE
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Olival 
Social – Associação para o Desenvolvimento de Oli-
val, para apoio financeiro à realização de obras de 
manutenção na sede, no montante de € 7.500,00 
(sete mil e quinhentos euros), nos termos protoco-
lados.
O Senhor Vice- Presidente, Eng.º. Patrocínio Azeve-
do reentrou na reunião.
100- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORA-
ÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E O RECREATIVO MOCIDADE CORVEIRENSE PARA 
APOIO FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE 
REQUALIFICAÇÃO DA SEDE
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Recrea-
tivo Mocidade Corveirense, para apoio financeiro à 
realização de obras de requalificação da sede, no 
montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos eu-
ros), nos termos protocolados.
101-PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E 
A ASSOCIAÇÃO “AMIGOS DOS POBRES DE GRI-
JÓ” PARA APOIO FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE 
OBRAS DE REABILITAÇÃO DO TELHADO DA SEDE
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Asso-

ciação “Amigos dos Pobres de Grijó”, para apoio fi-
nanceiro à realização de obras de reabilitação do 
telhado da sede, no montante de € 3.000,00 (três 
mil euros), nos termos protocolados.
102- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO 
DOURO PARA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA MU-
NICIPAL AOS ESCUTEIROS
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Fábrica 
da Igreja Paroquial de Oliveira do Douro, para com-
participação financeira municipal aos escuteiros, no 
montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos eu-
ros), nos termos protocolados.
103- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O 
CENTRO SOCIAL DE SÃO FÉLIX DA MARINHA PARA 
COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL PARA 
OBRAS NAS INSTALAÇÕES DA COZINHA E CANTI-
NA DO CENTRO SOCIAL
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Centro 
Social de S. Félix da Marinha, de comparticipação 
financeira municipal para obras nas instalações da 
cozinha e cantina do centro social, no montante de 
€ 30.000,00 (trinta mil euros), nos termos proto-
colados.
104- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE GAIA 
PARA APOIO À ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTU-
DO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Funda-
ção Conservatório Regional de Gaia, para apoio à 
atribuição de bolsas de estudo, no montante de € 
18.000,00 (dezoito mil euros), nos termos proto-
colados.
105- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E 
A ACADEMIA DE MÚSICA DE VILAR DO PARAÍSO 
PARA APOIO à REALIZAÇÃO DO CONCURSO NA-
CIONAL DE GAIA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Acade-
mia de Música de Vilar do Paraíso, para apoio finan-
ceiro à realização do Concurso Nacional de Gaia, 
no montante de € 3.000,00 (três mil euros), nos 
termos protocolados.
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106- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE GULPILHARES 
PARA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 
DE OBRAS NA IGREJA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Fábrica 
da Igreja Paroquial de Gulpilhares, para comparti-
cipação financeira municipal de obras na igreja, no 
montante de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), 
nos termos protocolados.
107- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
COMUNIDADE CRISTÃ DA SERRA DO PILAR PARA 
APOIO FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS 
CULTURAIS
= ADIADO =
108- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO PARA APOIO A UM SE-
MINÁRIO DA EQUIPA DE ACOMPANHAMENTO MO-
NITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO – AMA-FÉNIX
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Fundação 
Manuel Leão, para apoio a um Seminário da Equipa 
de Acompanhamento, Monitorização e Avaliação – 
AMA-FÉNIX, no montante de € 690,00 (seiscentos 
e noventa euros), nos termos protocolados.
109- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANELAS PARA 
APOIO DE VISITA DE ESTUDO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Agrupa-
mento de Escolas de Canelas, para apoio de visita 
de estudo, no montante de € 1.000,00 (mil euros), 
nos termos protocolados.
110- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E 
O GRUPO DE TEATRO AMADOR DE SANDIM PARA 
APOIO FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DO AUDITÓRIO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Grupo 
de teatro Amador de Sandim, para apoio financeiro 
à realização de obras de construção para conclusão 
do auditório, no montante de € 75.000,00 (setenta 
e cinco mil euros), nos termos protocolados.
111- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 

ESCOLA DE MÚSICA DE PEROSINHO PARA APOIO 
FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONS-
TRUÇÃO DE SEDE
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Escola de 
Música de Perosinho, para apoio financeiro à reali-
zação de obras de requalificação da sede, no mon-
tante de € 130.000,00 (cento e trinta mil euros), 
nos termos protocolados.
112- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE AVINTES 
(ACMA) PARA APOIO FINANCEIRO À REALIZAÇÃO 
DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA SEDE E CONSTRUÇÃO 
DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Asso-
ciação Cultural e Musical de Avintes (ACMA), para 
apoio financeiro à realização de obras de ampliação 
da sede e construção do auditório da associação, no 
montante de € 70.000,00 (setenta mil euros), nos 
termos protocolados.
113- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A FEDEPAGAIA – 
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DE VILA 
NOVA DE GAIA 
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.05.2015”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o protocolo de colaboração a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Fedepagaia – 
Federação das Associações de Pais de Vila Nova de 
Gaia, no montante de € 36.000,00 (trinta e seis mil 
euros), nos termos protocolados.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 ho-
ras e 10 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
minuta aprovada, por unanimidade nos termos do 
disposto no art.º 27.º do CPA, e no nº. 3 do art.º 
57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, bem 
como do nº. 3 do art.º 11.º do Regimento da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, António Carlos Sousa Pinto, o Director Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)
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C.1. DESPACHOS

DESPACHO Nº 12/PCM/2015
Por conveniência de serviço, revogo o meu despa-
cho de 3 de Abril de 2014 de autorização de afeta-
ção do funcionário Fernando José Rodrigues Portu-
gal, Técnico Superior, com o n.º de ordem 1850, a 
50% do seu horário de serviço ao Pelouro da Cul-
tura. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 13 de Maio 
de 2015. 
O Presidente da Câmara (Eduardo Vítor Rodrigues) 

D.1. AVISOS

AVS EDT-CMVNG/2015/366
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Verea-
dor do Pelouro da Administração Geral Municipal, 
no uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia por despacho n.º 14/PCM/2014, faz saber 
que será realizado um Sorteio, por ato público, para 
atribuição de espaços de venda na Feira de Canide-
lo, ao abrigo do preceituado artigo 6º do Regula-
mento das Feiras do Município de Vila Nova de Gaia 
e conforme deliberação desta Câmara Municipal, a 
ter lugar no dia 04 de Junho, pelas 09 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 nº75, 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 nº76, 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 nº77, 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 nº78, 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 nº79, 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). 
2. Sector de Vestuário, Tecidos, Calçado, Malas e 
similares
Local de venda nº8, 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 nº10, 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 nº11, 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 nº12, 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 nº13, 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 nº41, com a área de 16m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 418,56 (quatro-
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centos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).
Local de venda nº42, com a área de 20m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 532,20 (quinhen-
tos e vinte e três euros e setenta e vinte cêntimos). 
Local de venda nº43, 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 nº44, 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 nº45, 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 nº46, com a área de 20m2, a que 
corresponde uma taxa anual de € 532,20 (quinhen-
tos e vinte e três euros e setenta e vinte cêntimos). 
Local de venda nº47, 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 nº48, 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 nº49, 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 nº51, 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 nº52, 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 nº53, 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 nº54, 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 nº56, 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 nº90, 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 nº91, 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 nº92, 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 nº93, 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 01 de Junho, acompanhada dos seguin-
tes documentos: cópia do cartão de feirante ou da 
mera comunicação prévia apresentada à Direcção 
Geral das Atividades Económicas, cópia 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 para a Inclusão Social/ Divisão 
de Apoio às Empresas e ao Emprego, sita na Rua 
Diogo Cassels, telefone 22 3742400, com horário 
de funcionamento 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 19 de 
Maio de 2015
O Vereador, Manuel António Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 20/05/2015

D.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2015/301
(PROC. N.º 0902/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado em 
22/07/2014, o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno sito na Rua da Estação, entre o 
n.º 535 e o n.º 601, freguesia de São Félix da Mari-
nha, deste concelho, através de Edital, nos termos 
da alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º, do anterior 
Código de Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de novem-
bro, para no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (08/07/2014), proceder à limpeza do 
terreno em causa, ao abrigo do disposto no artigo 
33.º e na alínea b) do artigo 49.º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decorrido en-
tretanto o prazo atrás referido, foi constatado que 
não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro, e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 07 de janeiro, fica presentemen-
te e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o lote de terreno em cau-
sa, de que, a Câmara Municipal de Vila Nova de 
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Gaia tomará posse administrativa do citado prédio, 
a partir do próximo dia 26 de maio de 2015, pe-
las 07:00 horas, e pelo período estritamente ne-
cessário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo e do Código de Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 2014/05/26, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do terre-
no sito na Rua da Estação, entre o n.º 535 e o n.º 
601, freguesia de São Félix da Marinha, deste con-
celho, de forma a que o respetivo terreno cumpra 
o definido nesta matéria no Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro, e conforme o previsto no 
artigo n.º 6 do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 
janeiro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio a par-
tir do próximo dia 26 de maio de 2015, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 27 de abril de 2015
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 05/05/2015

EDT-CMVNG/2015/303
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - LARGO SAN-
TA ISABEL, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDIM, 
OLIVAL, LEVER E CRESTUMA 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 13 de abril 
de 2015, foi aprovada as seguintes POSTURAS MU-
NICIPAIS DE TRÂNSITO:
Sinal de paragem obrigatória (B2) no Largo de San-
ta Isabel, junto ao entroncamento com a Rua de 
Lavadorinhos;
Sinal de paragem obrigatória (B2) na Rua de Lava-
dorinhos, junto ao entroncamento com a Rua Rai-
nha Santa Isabel;
Sinal de paragem obrigatória (B2) no Largo de San-
ta Isabel (arruamento existente à mesma cota do 
passeio), junto ao entroncamento com a Rua Rai-
nha Santa Isabel;
Sinal de paragem obrigatória (B2) no Largo de San-
ta Isabel (arruamento existente à mesma cota do 
passeio), junto ao entroncamento com a Travessa 
de Santa Isabel;
Sinal de Trânsito proibido (C2) exceto a moradores 
no arruamento existente à mesma cota do passeio, 
no Largo de Santa Isabel, junto ao entroncamento 
com a Rua Rainha Santa Isabel;
Sinal de Trânsito proibido (C2) exceto a moradores 
no arruamento existente à mesma cota do passeio, 
no Largo de Santa Isabel, junto ao entroncamento 
com a Travessa de Santa Isabel.
 

Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal.
Vila Nova de Gaia, 17 de abril de 2015.
O Vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de Publicitação: 07/05/2015

EDT-CMVNG/2015/305
(PROC. N. º 0133/2014 - DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
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nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado em 
29/12/2014, o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer títu-
lo detenha o lote de terreno n.º 97 do alvará de 
loteamento n.º 45/96, sito na Praça Cardeal An-
tónio Ribeiro, freguesia de Arcozelo, deste conce-
lho, através de Edital, nos termos da alínea d) do 
n.º 1 do artigo 70.º, do anterior Código de Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 442/91 de 15 de novembro, para no pra-
zo de 20 dias, contados da data da sua afixação 
(29/12/2014), proceder à limpeza do terreno em 
causa, ao abrigo do disposto no artigo 33.º e na alí-
nea b) do artigo 49.º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, e que, decorrido entretanto o prazo 
atrás referido, foi constatado que não cumpriu o 
que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro, e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 07 de janeiro, fica presentemen-
te e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno em causa, de que, 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio, a partir do 
próximo dia 02 de junho de 2015, pelas 07:00 ho-
ras, e pelo período estritamente necessário ao cum-
primento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo e do Código de Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 2014/11/28, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do lote de 
terreno n.º 97 do alvará de loteamento n.º 45/96, 

localizado na Praça Cardeal António Ribeiro, fre-
guesia de Arcozelo, deste concelho, de forma a que 
o respetivo lote de terreno cumpra o definido nes-
ta matéria no Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro, e conforme o previsto no 
artigo n.º 6 do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de ja-
neiro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio a partir 
do próximo dia 02 de junho de 2015, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 27 de abril de 2015
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 11/05/2015

EDT-CMVNG/2015/306
(PROC. N.º 0144/2013 - DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado em 
19/03/2014, o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer títu-
lo detenha os lotes de terreno nºs 73, 74 e 76, 
do alvará de loteamento n.º 55/86, sitos na Rua e 
Praceta Encosta do Sol, freguesia de Grijó, deste 
concelho, através de Edital, nos termos da alínea 
d) do n.º 1 do artigo 70.º, do anterior Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 442/91 de 15 de novembro, para no 
prazo de 20 dias, contados da data da sua afixação 
(13/03/2014), proceder à limpeza do terreno em 
causa, ao abrigo do disposto no artigo 33.º e na alí-
nea b) do artigo 49.º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, e que, decorrido entretanto o prazo 
atrás referido, foi constatado que não cumpriu o 
que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro, e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 07 de janeiro, fica presentemen-
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te e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno em causa, de que, 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio, a partir do 
próximo dia 05 de junho de 2015, pelas 07:00 ho-
ras, e pelo período estritamente necessário ao cum-
primento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo e do Código de Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 2014/02/17, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza dos lotes 
de terreno nºs 73, 74 e 76 do alvará de loteamento 
n.º 55/86, localizados na Rua e Praceta Encosta do 
Sol, freguesia de Grijó, deste concelho, de forma a 
que os respetivos lotes de terreno cumpram o de-
finido nesta matéria no Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro, e conforme o previsto no 
artigo n.º 6 do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de ja-
neiro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio a partir 
do próximo dia 05 de junho de 2015, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 27 de abril de 2015
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-

ra)
Data de Publicitação: 11/05/2015

EDT-CMVNG/2015/307
(PROC. N.º 0829/2013 - DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014.
FAZ SABER que tendo sido notificado em 
04/07/2014, o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o lote de terreno n.º 22 do alvará de lotea-
mento n.º 55/86, localizado na Rua de Murracezes, 
entre os nºs 329 e 351, freguesia de Grijó, deste 
Concelho, através de Edital, nos termos da alínea 
d) do n.º 1 do artigo 70.º, do anterior Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 442/91 de 15 de novembro, para no 
prazo de 20 dias, contados da data da sua afixação 
(04/07/2014), proceder à limpeza do terreno em 
causa, ao abrigo do disposto no artigo 33.º e na alí-
nea b) do artigo 49.º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, e que, decorrido entretanto o prazo 
atrás referido, foi constatado que não cumpriu o 
que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro, e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 07 de janeiro, fica presentemen-
te e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o lote de terreno em cau-
sa, de que, a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia tomará posse administrativa do citado prédio, 
a partir do próximo dia 09 de junho de 2015, pe-
las 07:00 horas, e pelo período estritamente ne-
cessário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo e do Código de Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de abril de 2015
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O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Despacho

Por despacho de 2014/05/23, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do lote de 
terreno n.º 22 do alvará de loteamento n.º 55/86, 
localizado na Rua de Murracezes, entre os nºs 329 
e 351, freguesia de grijó, deste concelho, de forma 
a que o respetivo lote de terreno cumpra o defi-
nido nesta matéria no Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro, e conforme o previsto no 
artigo n.º 6 do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de ja-
neiro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio a partir 
do próximo dia 09 de junho de 2015, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 27 de abril de 2015
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 11/05/2015

EDT-CMVNG/2015/308
(PROC. N. º 1305/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que a habi-
tação desabitada, logradouro e terreno envolvente 
sita na Rua de Bustes, nº 268, freguesia de Cani-
delo, deste concelho, se encontra coberto de densa 
e variada vegetação, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, constituindo foco de 
insalubridade local, risco para a saúde pública e pe-
rigo 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 
contraordenação passível de aplicação de coima.-

Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o logradouro e terreno da habitação em 
causa, no sentido de dar execução aos respetivos 
trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/05/2015

EDT-CMVNG/2015/309
(PROC. N.º 1299/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
lote de terreno (lote 7) sito no gaveto da Rua da 
Escola de São Paio com a Travessa Escola de São 
Paio, freguesia de Canidelo, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manuten-
ção, constituindo foco de insalubridade local, risco 
para a saúde pública e perigo em caso 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 
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Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/05/2015

EDT-CMVNG/2015/310
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) GRA-
CIELA LUNARDI, com última morada conhecida na 
Correeira, Prestige, APT. 7 - Albufeira, na qualida-
de de proprietário conforme consta na Conserva-
tória do Registo de Automóveis, de que a Polícia 
Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no dia 
07/02/2014, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea 
f) do Código da Estrada, da Rua Manuel Moreira 
Barros, freguesia de São Pedro da Afurada, para 
o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, 
Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de Pas-
sageiros, marca Renault modelo Twingo, matrícula 

98-06-IA.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
PROC. N.º 70/DMP/VA/14
EDOC/2014/51110
Vila Nova de Gaia, 24 de Março de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 11/05/2015

EDT-CMVNG/2015/311
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) “POR-
TUGAL TRADICIONAL COMERCIO ARTESANATO 
UNIPESSOAL, LDA”, com última sede conhecida na 
Rua da Ufe, n.º 680 – Calvos GMR, na qualidade de 
proprietário conforme consta na Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 24/01/2014, 
ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código 
da Estrada, da Praceta dos Quatro Caminhos, fre-
guesia de Canidelo, para o Estaleiro Municipal, sito 
na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de Mercadorias, marca Fiat modelo 
Van, matrícula 45-27-JF.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 33/DMP/VA/14
EDOC/2014/54163
Vila Nova de Gaia, 24 de Março de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 11/05/2015

EDT-CMVNG/2015/312
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
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81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) 
BRUNO EMANUEL FERREIRA SANTOS, com última 
morada conhecida na Rua Nova da Palmilheira, n.º 
125 - Ermesinde, na qualidade de proprietário con-
forme consta na Conservatória do Registo de Au-
tomóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 16/09/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, 
da Rua Monte das Oliveiras, freguesia de Canidelo, 
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 39-AE-18
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
PROC. N.º 113/DMP/VA/14
EDOC/2014/54452
Vila Nova de Gaia, 24 de Março de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 11/05/2015

EDT-CMVNG/2015/313
(PROC. N. º 0857/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Avenida Jean Piaget, junto ao nº 
186, freguesia de Gulpilhares, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo insalubridade local, risco 
para a saúde pública e perigo em caso 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 contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 

para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.-
Vila Nova de Gaia, 10 de fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/05/2015

EDT-CMVNG/2015/314
(PROC. N. º 0610/2014– DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua do Calvário, entre os nºs 157 
e 225, freguesia de Gulpilhares, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio 
e risco para a saúde pública, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contraordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
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para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/05/2015

EDT-CMVNG/2015/315
(PROC. N.º 0875/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua do Espinhoso, junto ao nº 99, 
freguesia de Gulpilhares, deste concelho, se encon-
tra coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo em caso de incêndio e risco para 
a saúde pública, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 

para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/05/2015

EDT-CMVNG/2015/316
(PROC. N. º 0827/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua Abílio Oliveira Cardoso, junto ao nº 
8 (lote 15), freguesia de Oliveira do Douro, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para pes-
soas e bens, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
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para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.-
Vila Nova de Gaia, 10 de fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/05/2015

EDT-CMVNG/2015/317
(PROC. N. º 0418/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito ao lado direito do nº 79 da Travessa Dr. Sá 
Carneiro, freguesia de Perosinho, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio 
e risco para a saúde pública, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contraordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 

para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/05/2015

EDT-CMVNG/2015/318
(PROC. N. º 0819/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno sito nas traseiras 
dos nºs 13, 17, 25, 27, 31, 33, 37, 45 e 49 da Rua 
de Trás, traseiras do nº 3415 da Rua Delfim de Lima 
e lateral direita do nº 3315 da Rua Delfim de Lima, 
freguesia de Canelas, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
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urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/05/2015

EDT-CMVNG/2015/319
(PROC. N. º 0661/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno sito na Rua dos 
Abraços, contíguo ao nº 50, freguesia de Canelas, 
deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 

49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha, obrigado a ressarci-la dos 
respetivos custos, num prazo de 60 dias após a co-
municação do montante correspondente da opera-
ção realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/05/2015

EDT-CMVNG/2015/320
(PROC. N. º 0847/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
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terreno sito na Rua do Areinho, frente ao nº 394, 
freguesia de Avintes, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo para pessoas e bens, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.-
Vila Nova de Gaia, 3 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/05/2015

EDT-CMVNG/2015/321
(PROC. N. º 0738/2014 – DEVS)

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

habitação sita na Rua Mário Lapa, nº 268, freguesia 
de Santa Marinha, deste concelho, se encontra em 
mau estado de abandono, cujo quintal se encontra 
revestido de arbustos, silvados e outra vegetação, 
bem como a respetiva cave se encontra inundada 
de águas estagnadas e apresentando risco para a 
habitação situada na Rua Mário Lapa, nº 262, da 
mesma freguesia, nomeadamente insalubridade e 
risco para a saúde pública, violando o seu estado o 
disposto na alínea a) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui con-
traordenação passível de aplicação de coima.-
Alínea a) do artigo 49º
“Acumular no interior dos edifícios ou outros espa-
ços particulares, quaisquer tipo de resíduos, quan-
do com isso possa ocorrer dano para a saúde pú-
blica, risco de incêndio ou perigo para o ambiente, 
é passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional;”
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha a habitação em causa, no sentido de dar 
execução aos respetivos trabalhos, de regulariza-
ção do seu estado atual.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza do quintal e esvaziamento das águas 
acumuladas na cave da respetiva habitação.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.-
Vila Nova de Gaia, 3 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/05/2015

EDT-CMVNG/2015/322
(PROC. N. º 0592/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua Sporting Clube de Coimbrões, nº 
228, freguesia de Santa Marinha, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
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violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.-
Vila Nova de Gaia, 10 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/05/2015

EDT-CMVNG/2015/323
(PROC. N.º 1272/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Travessa de Campos, traseiras da 
habitação C/4 B, freguesia de Santa Marinha, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo em caso 

de incêndio risco para a saúde pública, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.-
Vila Nova de Gaia, 13 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/05/2015

EDT-CMVNG/2015/325
(PROC. N. º 0835/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Fernandes dos Anjos, junto ao 
nº 107 - casa 1, freguesia de Santa Marinha, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
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tipo de manutenção, constituindo perigo para pes-
soas e bens, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.-
Vila Nova de Gaia, 10 de fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/05/2015

EDT-CMVNG/2015/326
(PROC. N. º 1140/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno sito na Travessa 
da Portela, traseiras da casa 6, freguesia de Vilar 
de Andorinho, deste concelho, a proceder à limpeza 

do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/05/2015

EDT-CMVNG/2015/327
(PROC. N. º 0166/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014.
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FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que no 
logradouro (pátio) da habitação sita na Travessa 
Senhor de Matosinhos, nº 231-r/c A, freguesia de 
Santa Marinha, deste concelho, se encontra com 
vários resíduos aí acumulados em sacos, consti-
tuindo foco de insalubridade e risco para a saúde 
pública dos outros residentes, violando o disposto 
a alínea a) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Alínea a) do artigo 49º
“Acumular no interior dos edifícios ou outros espa-
ços particulares, quaisquer tipo de resíduos, quan-
do com isso possa ocorrer dano para a saúde pú-
blica, risco de incêndio ou perigo para o ambiente, 
é passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha a fração habitacional em causa, no sentido 
de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza do logradouro (pátio), procedendo à 
limpeza de todos os resíduos ali existentes.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/05/2015

EDT-CMVNG/2015/328
EDUARDO VÍTOR RODRIGUES, Presidente da Câ-
mara Municipal, faz saber que, em conformidade 
com o disposto no artigo 117º e 118º do Código do 
Procedimento Administrativo e artigo 3.º do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 
redação, e que estabelece o Regime Jurídico de Ur-
banização e Edificação, se encontra em apreciação 
pública pelo prazo de 30 dias a contar da data de 
publicação no Diário da República, o Projeto de Re-
gulamento Municipal de Urbanização e Edificação, 
aprovado a 30 de Março de 2015 e ratificado na 
reunião da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
realizada a 13 de Abril de 2015. 
As sugestões e pareceres deverão ser enviados no 
período acima indicado em carta dirigida: à Direção 

Municipal de Urbanismo e Ambiente, para a Rua 
Álvares Cabral, Mafamude, 4400-017 Vila Nova de 
Gaia, ou para a empresa municipal Gaiurb – Urba-
nismo e Habitação, E.M., sita no Largo de Aljubar-
rota, n.º 13, 4400-012 Vila Nova de Gaia e, ain-
da, para o seguinte endereço eletrónico: sec.daj@
gaiurb.pt.
Vila Nova de Gaia, 20 de abril de 2015.
O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Eduardo Ví-
tor Rodrigues
Data de Publicitação: 13/05/2015

EDT-CMVNG/2015/329
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA NOVA 
DOS LAGOS, VILAR DO PARAÍSO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 4 de maio de 
2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNICI-
PAL DE TRÂNSITO:
Sinal de paragem obrigatória B2 na Rua Nova dos 
Lagos, junto ao entroncamento com a Rua dos La-
gos, em Vilar do Paraíso.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 7 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/05/2015

EDT-CMVNG/2015/330
(PROC. N.º 0372/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços da Divisão de Espaços Verdes e 
Salubridade da Direcção Municipal de Urbanismo e 
Ambiente, que tendo-se constatado que o terreno 
sito com frentes para a Rua do Fojo, para a Traves-
sa do Fojo e para a Rua Nova do Fojo, freguesia de 
São Félix da Marinha e Serzedo, deste concelho, 
não cumpre os critérios de gestão de combustível, 
relativos aos estratos arbustivo e subarbustivo, de-
finidos no Anexo do Decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho, com as alterações introduzidas pe-
los Decretos-Leis nºs 15/2009, de 14 de Janeiro, 
17/2009 de 14 de Janeiro, 114/2011, de 30 de No-
vembro e 83/2014, de 23 de Maio, está consequen-
temente em incumprimento do disposto no nº 2 do 
artigo 15º do mesmo diploma legal, e conforme 
o estabelecido no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
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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 do presente decreto-lei e que dele 
faz parte integrante.”
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.”
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, bem como outras substâncias 
altamente inflamáveis.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
A infração ao disposto na alínea b) do artigo 49º 
do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, é 
passível de coima graduada de uma vez até um 

máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/05/2015

EDT-CMVNG/2015/331
(PROC. N. º 0770/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno sito na Rua de 
S. Lourenço, entre o nº 1010 e o posto de abas-
tecimento automóvel "Ávia", freguesia de Vilar de 
Andorinho, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
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arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/05/2015

EDT-CMVNG/2015/332
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) MA-
RIA ARMINDA DA ROCHA RESENDE, com última 
morada conhecida na localidade de Ruivais – CX 
512 – Freguesia de Ferreiros de Tendais – Cinfães, 
na qualidade de proprietário conforme consta na 
Conservatória do Registo de Automóveis, de que 
a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu 
no dia 03/09/2014, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 
1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua Soares 
dos Reis, freguesia de Mafamude, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Opel, modelo Corsa, matrícula UF-63-65.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
PROC. N.º 112/DMP/VA/14
EDOC/2014/54449
Vila Nova de Gaia, 24 de Março de 2015
O Diretor com competência subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 13/05/2015

EDT-CMVNG/2015/333
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 

das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) PAU-
LO DIEGO TENÓRIO PINTO, com última morada 
conhecida na Av.ª Dr. Ant. Rodrigues Manito, n.º 
58 – 6.º C - Setúbal, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 31/07/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 
Rua D. Manuel II, freguesia de Mafamude, para o 
Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Fre-
guesia da Madalena, o veículo Ligeiro de Passagei-
ros, marca Citroen modelo AX, matrícula 16-00-FJ.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo
PROC. N.º 105/DMP/VA/14
EDOC/2015/2058
Vila Nova de Gaia, 24 de Março de 2015
O Diretor com competência subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 13/05/2015

EDT-CMVNG/2015/334
(PROC. N. º 0539/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 70º do Código de Procedimento Adminis-
trativo e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
e interior das habitações devolutas e degradadas 
sitas na Rua Soares dos Reis, nº 1271, freguesia de 
Mafamude, deste concelho, a proceder à limpeza 
do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
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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 do 
terreno, procedendo ao corte do material vegetal 
existente, bem como a remoção de todos os re-
síduos presentes no mesmo, e ainda, proceder à 
limpeza do interior das respetivas habitações, não 
podendo ter aí lugar, quaisquer acumulações de so-
brantes vegetais daí resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/05/2015

EDT-CMVNG/2015/335
(PROC. N. º 1091/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o lote 
de terreno nº 30 do alvará de loteamento nº 45/96 
sito na Av. Francisco Sá Carneiro, ao lado direito 
do nº 241, freguesia de Arcozelo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 

violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.-
Vila Nova de Gaia, 3 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/05/2015

EDT-CMVNG/2015/336
(PROC. N. º 1047/2014 – DEVS )

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o lote de terreno nº 44 do 
alvará de loteamento nº 43/86 sito na Vereda 12 
da Rua Nossa Senhora da Hora, freguesia de Ma-
famude, deste concelho, a proceder à limpeza do 
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mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/05/2015

EDT-CMVNG/2015/338
(PROC. N. º 1047/2014 – DEVS)

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

FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o lote de terreno nº 43 do 
alvará de loteamento nº 43/86 sito na Vereda 12 
da Rua Nossa Senhora da Hora, freguesia de Ma-
famude, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/05/2015
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EDT-CMVNG/2015/339
(PROC. N. º 0888/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno sito na Praceta 
da Garagem, junto ao nº 48, freguesia de Vilar de 
Andorinho, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 

das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/05/2015

EDT-CMVNG/2015/340
(PROC. N. º 1005/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno sito na Rua Con-
dessa Paço Vitorino, junto ao nº 220, freguesia de 
Vilar de Andorinho, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
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dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 14/05/2015

EDT-CMVNG/2015/341
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CICLOVIA 
NO CABEDELO, JUNTO POSTO DA GUARDA FISCAL, 
CANIDELO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 4 de Maio de 
2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNICI-
PAL DE TRÂNSITO:
Implementação de sinalização vertical de proibição 
de exceder a velocidade máxima de 10 quilómetros 
por hora (antes da descida) e implementação de 
sinalização vertical de fim da limitação de veloci-
dade, após a passagem da curva à direita (sentido 
sul / norte).
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 6 de Maio de 2015
O Vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de Publicitação: 14/05/2015

EDT-CMVNG/2015/342
(PROC. N. º 0443/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 70º do Código de Procedimento Adminis-
trativo e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua de São Bartolomeu, contíguo (Sul) ao 
nº 34 da Vereda 16, freguesia de Mafamude, deste 
concelho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º

“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 14/05/2015

EDT-CMVNG/2015/343
(PROC. N.º 1016/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrati-
vo e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno a mato e pinhal sito no espaço urbano 
(quarteirão) formado pela confluência da Rua das 
Pedreiras, Travessa das Lavouras e Rua das Lavou-
rinhas, freguesia de Arcozelo, deste concelho, se 



Nº 53 | maio 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 47

encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 14/05/2015

EDT-CMVNG/2015/344
(PROC. N.º 0558/2012 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno sito com uma frente para a Rua 

de Montemar, outra frente para a Travessa de Belo 
Horizonte, sensivelmente a norte do nº 332 da Rua 
de Montemar, freguesia de Mafamude, deste conce-
lho, 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 pelos Decretos-Leis nºs 15/2009, de 14 
de Janeiro, 17/2009 de 14 de Janeiro, 114/2011, 
de 30 de Novembro e 83/2014, de 23 de Maio, es-
tando consequentemente em incumprimento do 
disposto no nº 2 do artigo 15º do mesmo diploma 
legal, constituindo assim risco de incêndio e perigo 
para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham 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 no respetivo cor-
te do material vegetal, numa faixa de 50 metros, 
relativamente à alvenaria exterior dos edifícios con-
finantes, bem como o abate e/ou poda das árvores 
existentes no terreno que não cumprem os critérios 
1 – A e 1 – B do Anexo ao respetivo diploma legal, 
não podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações 
de substâncias combustíveis, como lenha, madeira 
ou sobrantes vegetais, e de outras substâncias al-
tamente 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 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-
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sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de processo de execução fiscal, nos termos do Có-
digo de Procedimento Administrativo e do Código 
de Processo Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 14/05/2015

EDT-CMVNG/2015/346
(PROC. N. º 1089/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, ficam notificados os herdei-
ros do senhor José Alberto Aguiar de Sá Azeredo 
proprietário do terreno integrante da habitação de-
gradada e devoluta sita na Rua Heróis da Pátria, 
ao lado direito do nº 2723, 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, 
bem como o disposto na alínea n) do artigo 48º, 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.” 
Alínea n) do artigo 48º
“Manter árvores, arbustos, silvados, sebes penden-
tes sobre a via pública, que estorvem a livre e có-
moda passagem e impeçam a limpeza urbana, é 
passível de coima graduada de um décimo até um 
máximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional.”
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando os herdeiros do senhor 
José Alberto Aguiar de Sá Azeredo ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 14/05/2015

EDT-CMVNG/2015/348
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA FERNÃO 
DE MAGALHÃES, SANTA MARINHA E AFURADA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 4 de Maio de 
2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNICI-
PAL DE TRÂNSITO:
Rua Fernão de Magalhães - implementação de dois 
sentidos entre a Rua Pêro Vaz de Caminha e Rua 
Diogo de Silves
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 6 de Maio de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/05/2015
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EDT-CMVNG/2015/349
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, em cumprimento do n.º 3 do artigo 166º 
do Código da Estrada, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 24/01/2014, 
ao abrigo do art.º 163º, n.º 1 alínea f) do Código 
da Estrada, da Rua Bernardino Costa, Freguesia de 
Valadares, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Passageiros, marca Mazda modelo 323, 
com a matrícula QM-16-18.
Dispõe o proprietário/locatário ou outro título jurí-
dico, durante o prazo de 30 dias, contados do dia 
seguinte ao da publicação do presente Edital, para 
a reclamação do referido veículo, sob pena do mes-
mo ser considerado abandonado e adquirido pela 
Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do art.º 
165.º do Código da Estrada, com as consequências 
daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
PROC. N.º 047/DMP/VA/14
EDOC/2015/14429
Vila Nova de Gaia, 02 de Abril de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 15/05/2015

EDT-CMVNG/2015/350
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do 

Procedimento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal, no uso das competências subdelega-
das pelo despacho nº 13/PCM/2014 de 10/03 do 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, nos termos do disposto na alínea 
d) do artigo 70º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, 
e em cumprimento do despacho por si proferido, 
datado de 30/03/2015, ficam notificados, OS HER-
DEIROS DE ANTÓNIO DOS SANTOS TEIXEIRA E 
DEMAIS INTERESSADOS do imóvel sito na Rua de 
São Mamede, 875, freguesia de Serzedo e Perosi-
nho deste Concelho, do teor da proposta de decisão 
proferida no processo nº 1179/FU/2004, cujos ter-
mos e fundamentos a seguir se transcrevem:
Decorrente de uma ação de fiscalização, realizada 
pelos serviços municipais competentes, ao local sito 
na Rua de S. Mamede, 875, freguesia de Serzedo 
e Perosinho deste município, foi identificada uma 
construção ilegalmente executada, nomeadamen-

te, alpendre com cerca de 75 m2, executado em 
estrutura metálica e cobertura em chapa, violando 
o disposto no artigo 4º, nº 2, alínea c), do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) - apro-
vado pelo D.L. nº 555/99, de 16 de Dezembro, al-
terado e republicado pelo D.L. nº 136/2014, de 9 
de setembro.
A demolição é a medida a que esta Autoridade Ad-
ministrativa recorre apenas se não for possível, 
outra solução, suscetível de repor a legalidade ur-
banística, nos termos previstos do n.º 2 do artigo 
106º do RJUE.
Neste seguimento, foi efetuada uma análise técnica 
sobre a viabilidade de legalização da referida cons-
trução, da qual resulta que a mesma não é passível 
de regularização, pelo que terá de se dar início aos 
procedimentos tendentes à reposição da legalidade 
urbanística.
Nestas circunstâncias, e em cumprimento do pre-
ceituado no n.º 3 do artigo 106º do RJUE, fica V. 
Exa. notificada para, no prazo de 15 dias úteis, se 
pronunciar por escrito sobre a intenção do Senhor 
Vice-Presidente, Eng.º Patrocínio Azevedo, ordenar 
a demolição da construção.
Findo aquele prazo sem que seja exercido o direito 
de audição que lhe foi concedido ou caso os argu-
mentos apresentados sejam considerados improce-
dentes, a intenção será convertida em ordem, sen-
do V. Exa. posteriormente notificada para no prazo 
de 45 dias proceder voluntariamente à demolição 
da construção.
Ainda, solicitamos a V. Exa. nos informe, por refe-
rência ao presente processo, da existência e iden-
tificação de demais titulares de direitos sobre as 
edificações e o terreno em causa para exercerem, 
igualmente, o seu direito de audição no âmbito do 
procedimento em curso.
Acresce que, a construção descrita foi considerada 
insuscetível de legalização, nos termos do parecer 
técnico que, de seguida, se transcreve:
“Por se encontrarem em desconformidade com as 
seguintes disposições legais em vigor, nomeada-
mente:
Artigo 56.º do Regulamento do Plano Diretor Muni-
cipal, que dispõe:
“1 — Nas Áreas Urbanizadas de Tipologia de Mora-
dia o uso dominante é o habitacional.
2 — Os usos e atividades complementares permiti-
dos são os equipamentos.
3 — Admitem -se ainda como compatíveis outros 
usos que não contrariem o disposto no artigo 12.º 
exceto armazenagem e indústria”.
De acordo com a planta de ordenamento do pla-
no diretor municipal, o terreno onde se encontra a 
construção, está abrangido por área urbanizada em 
transformação de moradias, que se encontra regu-
lada pelo disposto no artigo 56.º do regulamento 
do plano diretor municipal.
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Considerando que a edificação se destina a uma 
atividade de armazenagem, verifica-se que a mes-
ma é contrária às disposições regulamentares su-
pracitadas, uma vez que o uso previsto não é admi-
tido nestas áreas.”
Vila Nova de Gaia, 30 de Março de 2015
Por Subdelegação, O Vice-Presidente, (Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 15/05/2015

EDT-CMVNG/2015/351
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do 

Procedimento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, no uso das competências subdelegadas 
pelo despacho nº13/PCM/2014 de 10/03 do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com competência conferida pela Câ-
mara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, nos termos do disposto na alínea 
d) do artigo 70º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, e 
em cumprimento do despacho por si proferido, da-
tado de 02/04/2015 ficam notificados, OS HERDEI-
ROS DE BENTO JOSÉ DE OLIVEIRA E DEMAIS INTE-
RESSADOS do imóvel sito na Rua da Fonte Branca, 
81, freguesia de Grijó e Sermonde deste Concelho, 
do teor da proposta de decisão proferida no proces-
so nº 577/FU/2012, cujos termos e fundamentos a 
seguir se transcrevem:
Face à entrada em vigor da nova redação do Regi-
me Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo D.L. 136/2014, de 9 de setembro, foi conce-
dido um novo prazo de 90 dias, para apresentar 
pedido de legalização com vista à regularização do 
anexo destinado a garagem e albergue de animais, 
com uma área aproximada de 35,00 m2, executa-
do ilegalmente, sito na Rua da Fonte Branca, 81, 
freguesia de Grijó e Sermonde deste município, em 
cumprimento do disposto no artigo 102-A.º daque-
le diploma legal.
Fica ainda advertido que, caso não apresente o 
competente pedido de legalização, serão iniciados 
os procedimentos tendentes à reposição da legali-
dade, com custos a seu cargo.
Sabe que atualmente existe um procedimento sim-
plificado para a legalização de construções ilegais.
Assim, poderá solicitar informações a estes servi-
ços sobre os elementos instrutórios que poderão 
ser dispensados para a regularização da sua obra 
ilegal (cfr. nº 6 do artigo 102º - A do Regime Jurí-
dico da Urbanização e da Edificação), devendo utili-
zar os formulários que se encontram disponíveis na 
nossa página de internet (www.gaiurb.pt).
Mais se informa que a Câmara Municipal se encon-
tra a preparar uma alteração regulamentar para a 
flexibilização de algumas normas técnicas, que irão 
facilitar o processo de regularização, para além do 

já previsto e em vigor no Regime Jurídico da Ur-
banização e Edificação, podendo ser obtidos mais 
esclarecimentos junto dos serviços da Gaiurb – Ur-
banismo e Habitação, E.M.
Vila Nova de Gaia, 2 de Abril de 2015
Por Subdelegação, O Vice-Presidente, (Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 15/05/2015

EDT-CMVNG/2015/352
(PROC. N.º 0751/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno a mato e pinhal sito na Rua En-
tre-os-rios, ao lado esquerdo do nº 422, fregue-
sia de Grijó, deste concelho, a proceder à gestão 
de combustível, relativos aos estratos arbustivo e 
subarbustivo, no prazo de VINTE DIAS, contados 
da data de afixação do presente edital, em virtude 
do referido terreno não cumprir os respetivos cri-
térios de gestão de combustível definidos no Anexo 
do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com 
as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis nºs 
15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 de 14 de Ja-
neiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 83/2014, 
de 23 de Maio, estando consequentemente em in-
cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 15º do 
mesmo diploma legal, constituindo assim risco de 
incêndio e perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”
Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal numa faixa de 50 metros relativamen-
te à alvenaria exterior das edificações confinantes, 
não podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações 
de substâncias combustíveis, como lenha, madeira 
ou sobrantes vegetais, bem como outras substân-
cias altamente inflamáveis. 
Decorrido o período estipulado no parágrafo ante-
rior, e, em caso de incumprimento desta notifica-
ção, a Câmara Municipal realizará os trabalhos de 
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gestão de combustível, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado a res-
sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de processo de execução fiscal, nos termos do Có-
digo de Procedimento Administrativo e do Código 
de Processo Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/05/2015

EDT-CMVNG/2015/353
(PROC. N.º 0506/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços da Divisão de Espaços Verdes e 
Salubridade da Direcção Municipal de Urbanismo e 
Ambiente, que tendo-se constatado que o terreno 
sito na Rua Rio dos Lagos, ao lado direito do nº 
447 e ao lado esquerdo do nº 605 da Rua Póvoa de 
Cima, confrontando com estes e com as laterais e/
ou traseiras de vários outros imóveis sitos na Rua 
Lagos de Grijó e Rua Rio dos Lagos, freguesia de 
Grijó, deste concelho, não cumpre os critérios de 
gestão de combustível, relativos aos estratos arbó-
reo, arbustivo e subarbustivo, definidos no Anexo 
do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com 
as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis nºs 
15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 de 14 de Ja-
neiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 83/2014, de 
23 de Maio, está 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, e adicionalmente, o 
disposto no artigo 33º e na alínea b) do artigo 49º 

do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que a qualquer título, detenham terrenos 
confinantes a edificações, designadamente habi-
tações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante.”
Artigo 33.º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública.”
Alínea b) do artigo 49.º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.”
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve consequentemente ser assegurado o respeti-
vo corte do material vegetal, numa faixa de 50 me-
tros, relativamente à alvenaria exterior dos edifí-
cios confinantes, bem como o abate e/ou poda das 
árvores existentes no terreno que não cumprem os 
critérios 1 – A e 1 – B do Anexo ao respetivo di-
ploma legal, não podendo ainda ocorrer quaisquer 
acumulações de substâncias combustíveis, como 
lenha, madeira ou sobrantes vegetais, e de outras 
substâncias altamente inflamáveis.
Prevê o critério 1 – A do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a desra-
mação deve ser de 50% de altura da árvore até que 
esta atinja os 8 metros de 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 
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distanciados no mínimo 5 metros da edificação e 
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.”
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
A infração ao disposto na alínea b) do artigo 49º 
do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, é 
passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/05/2015

EDT-CMVNG/2015/354
(PROC. N. º 0669/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito ao lado esquerdo do nº 244 da Rua 
da Escola Nova, freguesia de Grijó, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 

espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.-
Vila Nova de Gaia, 6 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/05/2015

EDT-CMVNG/2015/355
(PROC. N. º 0960/2014 – DEVS )

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Travessa Nossa Senhora de Fátima, 
ao lado esquerdo do nº 196, freguesia de Serzedo, 
deste concelho, se encontra coberto de densa e va-
riada vegetação, está consequentemente sem qual-
quer tipo de manutenção, constituindo perigo para 
pessoas e bens, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
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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.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.-
Vila Nova de Gaia, 3 de Fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/05/2015

EDT-CMVNG/2015/356
(PROC. N.º 1152/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 70º do Código de Procedimento Adminis-
trativo e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
com imóvel inconcluso sito no gaveto da Rua do 
Alquebre (confrontando com o lado esquerdo do nº 
198) com a Rua de S. Mamede (confrontando com 
o lado direito do nº 2099), freguesia de Serzedo, 
deste concelho, 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 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.
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 decorrer 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 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/05/2015

EDT-CMVNG/2015/357
(PROC. N. º 0663/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o lote de terreno (lote 9), 
sito na Praceta do Crasto, junto ao nº 81, freguesia 
de Valadares, deste concelho, a proceder à limpeza 
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do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 10 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/05/2015

EDT-CMVNG/2015/358
(PROC. N. º 0820/2014 – DEVS)

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

FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 70º do Código de Procedimento Adminis-
trativo e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
situado nas traseiras e contíguo à habitação em es-
tado de abandono, sita na Rua José Monteiro Castro 
Portugal, nºs 2792 e 2790, 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 contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 10 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
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Data de Publicitação: 18/05/2015

EDT-CMVNG/2015/359
(PROC. N. º 0729/2013 – DEVS)

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

Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de fevereiro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/05/2015

EDT-CMVNG/2015/365
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - TRAVESSA 
DE SÃO TOMÉ, SÃO FÉLIX DA MARINHA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 04 de Maio 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO: 
TRAVESSA DE SÃO TOMÉ – Implementação de sen-
tido único de trânsito, a partir do nº. 48,da referida 
artéria, até à intersecção com a Rua de São Tomé, 
com o mesmo a circular no sentido nascente/po-
ente.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 7 de Maio de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/05/2015

EDT-CMVNG/2015/367
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 07 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 13 de abril de 2015, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 
do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento des-
ta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo na 
reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 19 de maio de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 13/05/2015

EDT-CMVNG/2015/368
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Minuta da Ata nº 09 respeitante à Reu-
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nião Ordinária realizada no dia 4 de maio de 2015, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 19 de maio de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/05/2015

EDT-CMVNG/2015/371
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) “SO-
MATEX-SOCIEDADE COMERCIAL DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO, LDA.”, com última sede conhecida 
na Avenida da Ponte, n.º 62 – Casal do Monte – Ar-
rentela – União de Freguesias de Seixal, Arrentela 
e Aldeia de Paio Pires, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 25/01/2014, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 
Rua Nova de Alvites, freguesia de Canidelo, para o 
Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Fre-
guesia da Madalena, o veículo Ligeiro de Mercado-
rias, marca Opel, modelo Combo, com a matrícula 
39-AE-18.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
PROC. N.º 53/DMP/VA/14
EDOC/2014/51108
Vila Nova de Gaia, 24 de Março de 2015
O Diretor com Competência Subdelegada, (Telmo 
Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Data de Publicitação: 22/05/2015

EDT-CMVNG/2015/372
(PROC.º N.º 0979/2013 – DEVS)

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

PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua das Flores, junto ao n.º 189, da fregue-
sia de Pedroso, deste concelho, através de Edital, 
nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º 
do Código de Procedimento Administrativo aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de novem-
bro, para no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (2014/04/22), proceder à limpeza do 
terreno em causa, ao abrigo do disposto no artigo 
33.º e na alínea b) do artigo 49.º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decorrido en-
tretanto o prazo atrás referido, foi constatado que 
não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91 de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96 de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015 de 07 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno em causa, de que, 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio, a partir do 
próximo dia 30 de junho de 2015, pelas 07:00 ho-
ras, e pelo período estritamente necessário ao cum-
primento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de maio de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 2014/03/24, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do 
terreno em causa, sito na Rua da Flores, junto ao 
n.º 189, da freguesia de Pedroso, deste concelho, 
de forma a que o respetivo terreno cumpra o de-
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finido nesta matéria no Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96 de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo.º 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 07 de ja-
neiro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio a partir 
do próximo dia 30 de junho de 2015, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 13 de Maio de 2015. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 25/05/2015

EDT-CMVNG/2015/373
(PROC. N.º1313/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrati-
vo e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito na Rua Soares dos Reis, junto ao 
nº 1193, freguesia de Mafamude, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 

uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/05/2015

EDT-CMVNG/2015/375
(PROC. N.º 0007/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua Dona Maria II, junto ao nº 26, ân-
gulo com a Rua Conceição Fernandes, freguesia de 
Mafamude, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
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 
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 
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uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.-
Vila Nova de Gaia, 19 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/05/2015

EDT-CMVNG/2015/376
(Art.º 112.°, n.º 1, alínea d) do 

Código do Procedimento Administrativo)
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Dr., Vere-
ador do Pelouro da Fiscalização Municipal e Visto-
rias Administrativas, no uso das competências sub-
delegadas pelo despacho N.º 14/PCM/2014, de 10 
de março, do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, com competência conferida por 
esta última na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112º do Código de Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Dec. Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, através da afixação do 
presente Edita], que, no âmbito do Processo Admi-
nistrativo N.º 1112/VT/2014, foi por seu despacho 
de 13 de abril de 2015, proferido no âmbito das 
competências atrás referidas, determinado notifi-
car o(s) proprietário{s) da edificação sita na Rua 
Barão do Corvo, n.º 935, freguesia de Santa Mari-
nha e São Pedro da Afurada, V. N. Gaia, de que, foi 
proposta a decisão, cujos termos e fundamentos, 
ora se mencionam: 
"Em 20.03.2015 foi realizada a título oficioso, na 
sequência da comunicação efetuada pelo Comando 
de bombeiros Sapadores Municipais, uma vistoria 
ao imóvel sito na Rua Barão do Corvo, n.º 935, fre-
guesia de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, 
V. N. Gaia, nos termos e para os efeitos do dispos-
to nos artigos 89.º e seguintes do Regime Jurídico 
de Urbanização e de Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
na redação que lhe é conferida pela legislação sub-

sequente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor aqui se 
remete. De acordo com a descrição nele referida, 
em matéria espacial, está em causa uma edificação 
térrea, de construção antiga, implantada à face do 
passeio público, devoluta, em banda e com os vãos 
emparedados com alvenaria de blocos de cimen-
to. 
Em matéria de conservação das respetivas estru-
turas, e no que deve revelar para a apreciação da 
matéria em causa, que é a relação do imóvel com 
o espaço público, há assinalar, de acordo com a ob-
servação efetuada a partir deste último, ao nível 
do exterior, na fachada principal, a deterioração do 
seu reboco, com manchas devido à escorrência de 
águas pluviais, fissurado e em desagregação na 
zona do cunhal onde se encontra fixado o portão 
de acesso em ferro; a existência de tubo de queda 
solto no extremo esquerdo da fachada principal da 
edificação e ausência do mesmo no extremo direito 
desta fachada, junto ao portão em ferro, e a ausên-
cia de caleira no beirado.
Na fachada lateral direita, a desagregação do seu 
reboco.
Na cobertura, a deterioração da mesma, indiciando 
deformação da estrutura de apoio da telha do tipo 
marselha, telhas partidas e em falta, sendo que, na 
zona do beiral encontram-se algumas em perigo de 
queda.
No logradouro, a acumulação de lixo de vária or-
dem, na zona onde é possível visualizar do portão 
em ferro, de acesso à edificação.
A situação fáctica observada enquadra-se deste 
modo, na previsão legal do n.º 2 do art.º 89.º do 
RJUE, aprovado pelo decreto-lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, preceito que confere a esta 
Câmara Municipal, a faculdade de, a todo o tempo, 
determinar execução de obras de conservação ne-
cessárias à correção de más condições de salubri-
dade e/ou de segurança, ou à melhoria do arranjo 
estético dos edifícios.
Em face ao exposto, e após devida ponderação dos 
elementos instrutórios do processo, deverá, nos 
termos daquele enquadramento legal, com vista 
à correção das patologias assinaladas no auto de 
vistoria e da insalubridade e insegurança por elas 
provocadas, ser ordenado ao(s) proprietário(s) do 
imóvel vistoriado, com fundamento neste último, 
e com base na presente informação, no prazo má-
ximo de máximo de 60 dias úteis, a execução dos 
seguintes trabalhos;
- EXTERIOR-
a) Fachadas
1. Reparação do reboco, Incluindo pintura do mes-
mo bem como dos vãos emparedados.
2. Colocação de caleira e do tubo de queda em falta 
na fachada principal.
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b) Cobertura
3. Reparação geral da cobertura, incluindo a sua 
estrutura de apoio da telha do tipo marselha, e 
substituição das telhas partidas e em falta, princi-
palmente na zona do beiral.
c) Logradouro
4. Remoção do lixo de vária ordem, para local apro-
priado.
Adverte-se o(s) destinatário(s) da ordem propos-
ta, de que, os Serviços de Vistorias Administrati-
vas deste Município, devem ser informados, com a: 
antecedência devida da data prevista para o início 
destas obras, caso as deseje(m) executar desde já, 
a fim das mesmas poderem ser acompanhadas por 
Técnicos Municipais;-
Nessa conformidade, fica(m) notificado(s) o(s) 
proprietário(s) da edificação. acima identificada, 
para ao abrigo do disposto no art.º 121 do Có-
digo de Procedimento Administrativo (CPA), se 
pronunciar(em) por escrito, se assim o desejar(em), 
sobre esta. proposta de decisão, no prazo máximo 
de quinze dias, a contar da receção da presente
Ficam ainda notificados, por último, que o proces-
so poderá e consultado naqueles Serviços, entre as 
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
O Vereador, Dr. Manuel Monteiro
Em Anexo: Cópia do Auto de Vistoria
AUTO DE VISTORIA
Aos vinte dias do mês de Março do ano de dois mil e 
quinze, compareceram, José Manuel Santos Moura, 
Assistente Técnico, Luís Manuel da Costa Simões, 
Eng.º Civil e Luís Queirós Gouveia Pinto Leite, Eng.º 
Civil, na qualidade de técnicos designados pela Câ-
mara Municipal para proceder à respetiva vistoria 
do prédio abaixo identificado, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 90º do D.L. 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação conferida pela 
legislação subsequente.
Só estiveram presentes os técnicos designados pela 
Câmara Municipal.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1- IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VIS-
TORIA 
Processo: 1112/VT/2014
Localização
Arruamento principal: Rua Barão do Corvo
N.º polícia: 935
Freguesia: SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFU-
RADA
Descrição predial:
Artigo matricial:
2- DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO E DA(S) UNIDA-

DES DO PRÉDIO OBJETO DA VISTORIA
Descrição: Trata-se de uma edificação térrea, edi-
ficada à face do passeio público, que se encontra 
devoluta e com os vãos emparedados com blocos 
de cimento.
Construtivamente encontra-se edificada por pare-
des estruturais em alvenaria de pedra e/ou tijolo, 
rebocadas e pintadas, cobertura revestida a telha 
do tipo marselha assente sobre estrutura de madei-
ra, e sistema de drenagem de águas residual plu-
viais efetuado por caleiras e tubos de queda.
Existe um portão em ferro, de acesso à propriedade 
e edificação, junto ao n.º 941 do arruamento em 
causa.
N.º de pisos: 1
N.º total de unidades: Indefinido (Não se teve aces-
so ao interior da edificação)
Uso da(s) unidade(s) objeto da vistoria: A edifica-
ção encontra-se emparedada e devoluta, não há 
informação sobre qual foi o seu uso.
Descrição da(s) unidade(s) objeto da vistoria: Não 
se teve acesso ao interior da edificação.
3- DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE ES-
TÉTICA DO PRÉDIO E DA(S) UNIDADE(S) OBJETO 
DA VISTORIA
3.1.- EXTERIOR
a) Fachada principal
Deterioração do reboco, com manchas devido à 
escorrência de águas pluviais, fissurado e em de-
sagregação na zona do cunhal onde se encontra 
fixado o portão em ferro.
Tubo de queda solto no extremo esquerdo da fa-
chada principal da edificação e ausência do mesmo 
no extremo direito da fachada, junto ao portão em 
ferro.
Ausência de caleira no beirado.
(fotografia n.º 1 a 7)
b) Fachada posterior
Não foi possível visualizar.
c) Fachada lateral esquerda
Não existe
d) Fachada lateral direta
Encontra-se com o reboco em desagregação.
(fotografia n.º 8 e 9)
e) Cobertura
Deterioração da cobertura, indiciando deformação 
da estrutura de apoio da telha do tipo marselha, 
telhas partidas e em falta, sendo que na zona do 
beiral encontra-se algumas em perigo de queda.
(fotografia n.º 1 a 7)
f) Logradouro
Acumulação de lixo de vária ordem, na zona onde 
é possível visualizar através do portão em ferro, de 
acesso à edificação.
(fotografia n.º 9 e 10)
3.2. - PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não se teve acesso ao Interior da unidade.
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3.3.- UNIDADE
Não se teve acesso ao Interior da unidade.
3.4. - IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO
(Apurado através da determinação do nível de con-
servação do imóvel constante da respetiva ficha de 
avaliação anexa ao processo)
3.4.1.- O estado de conservação é: Não aplicável
4 - DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1.- EXTERIOR
a) Fachadas
Reparação do reboco, incluindo pintura do mesmo, 
bem como dos vãos emparedados.
Colocação de caleira e do tubo de queda em falta 
na fachada principal
b) Cobertura
Reparação geral da cobertura, incluindo a sua es-
trutura de apoio da telha de tipo marselha, e subs-
tituição das telhas partidas e em falta, principal-
mente na zona do beiral.
c) Logradouro
Remoção do lixo de vária ordem, para local apro-
priado.
4.2. - PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não se teve acesso ao interior da edificação
4.3.- UNIDADE
Não se teve acesso ao interior da edificação
5 - PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS
O prazo para a realização das obras preconizadas é 
de 60 dias úteis.
6- QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
Não existem quaisquer quesitos formulados.
7- DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. - Relatório fotográfico com duas páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(José Manuel Santos Moura) - Relator
(Luís Manuel da Costa Simões)
(Luís Queirós Gouveia Pinto Leite)
Data de Publicitação: 26/05/2015

EDT-CMVNG/2015/377
(PROC. N.º 1135/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrati-
vo e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito na Rua de Soeime, junto ao nº 26, 
freguesia de Vilar de Andorinho, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso 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 contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/05/2015

EDT-CMVNG/2015/378
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 08 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 20 de abril de 2015, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 
do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento des-
ta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo na 
reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
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consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 20 de maio de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/05/2015

EDT-CMVNG/2015/379
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 09 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 4 de maio de 2015, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 
do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento 
desta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo 
na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 20 de maio de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/05/2015

EDT-CMVNG/2015/380
(PROC.º Nº 1018/2012 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 112º do Código de Procedimento Administra-
tivo aprovado pelo Decreto-Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, que fica notificada a 
Exma. Senhora Elisabete Emília Costa Almeida, re-
sidente na Rua de Santa Luzia, nº 601, freguesia 
de Mafamude, deste concelho, na qualidade de de-
tentora de animais de companhia (cães e gatos) do 
seguinte:
Na sequência de uma Vitoria Conjunta efetuada 
em 20-07-2013, pelas 16,30h, pela Delegação de 
Saúde, representada pela Dra Carla Oliveira e Dra 
Brígida Silva na qualidade de Técnicas de Saúde 
Ambiental e acompanhadas pelo Dr. Rui Jardim, 
na qualidade de Médico Veterinário Municipal, foi 
possível visualizar através da ranhura da caixa de 
correio, situada na porta de entrada da habitação, a 
existência de pelo menos três canídeos, bem como 
foram percetíveis os latidos de vários outros animais 
e cheiros nauseabundos a urina e fezes emanados 
do interior da habitação, tendo sido notificada V. 
Exa através de Edital afixado em 7 de fevereiro de 
2014 nos locais de estilo e na porta de acesso à sua 
habitação a proceder à retirada dos animais para 
o Centro de Reabilitação Animal, ou outro destino 

que reunisse as condições estabelecidas na Lei ao 
abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 314/2003 de 
17 de Dezembro de 2003, no prazo de 30 dias.
Dado que até ao momento não deu cumprimento 
ao referido na respetiva notificação, e mantendo-
-se a existência de evidentes riscos hígio-sanitários 
relativamente à conspurcação ambiental e doenças 
transmissíveis ao homem em violação do disposto 
no nº 1 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 314/2003 de 
17 de Dezembro cumpre-nos informar V. Exa que 
esta Câmara Municipal, através dos respetivos Ser-
viços do Centro de Reabilitação Animal irão proce-
der no próximo dia 26 de junho, pelas 10,00horas 
à remoção coerciva dos animais, ao abrigo do dis-
posto no nº 5 do artigo 3º do atrás citado Diploma 
Legal, pelo que e para o efeito deve estar presente 
no local e facultar o respetivo acesso.
No caso de criação de obstáculo ou impedimentos 
à remoção dos animais, e de acordo com o previsto 
no nº 6 do artigo 3º do mesmo Diploma Legal, será 
solicitada para o efeito Mandado Judicial.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12.30h e 
das 14,00 ás 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 28 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/05/2015

EDT-CMVNG/2015/381
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Minuta da Ata nº 10 respeitante à Reu-
nião Pública realizada no dia 18 de maio de 2015, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 28 de maio de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 29/05/2015

EDT-CMVNG/2015/382
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA PARTI-
CULAR JOÃO FÉLIX, SANTA MARINHA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
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mara Municipal, tomada na reunião de 18 de maio 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Implementação de via de sentido único “ exceto 
viaturas R.S.U., entre as 20.00h e as 02.00h” na 
Rua Particular João Félix (entre os nº de policia 521 
e 641)., Freguesia de Santa Marinha e Afurada.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 20 de Maio de 2015
O Vereador (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 29/05/2015

EDT-CMVNG/2015/383
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA CAR-
REIRA FUNDA, SERZEDO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 18 de Maio 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Implementação do sinal B2 (STOP), junto à inter-
secção com a Rua de São Mamede.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 21 de Maio de 2015,
O Vereador (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 29/05/2015

EDT-CMVNG/2015/385
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA AREAL 
DA MARINHA, SÃO FÉLIX DA MARINHA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 18 de Maio 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- IMPLEMENTAÇÃO DE DOIS SENTIDOS DE TRÂN-
SITO
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 21 de Maio de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 29/05/2015
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