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A. 1. MINUTA DE ATA Nº. 05
Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de 
dois mil e treze, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou 
as seguintes deliberações:
1) Foram, no Período de Antes da Ordem do Dia, 
votados os seguintes documentos:
a) Proposta de Recomendação, subscrita pelo Se-
nhor Deputado Jorge Sarabando (CDU), pela Luta 
contra a fome no Concelho de Vila Nova de Gaia, 
onde deliberava "recomendar à Câmara Municipal 
que dê prioridades às situações do nosso Concelho, 
sem prejuízos das responsabilidades do Governo, 
prestando maior assistência às Instituições que in-
tervêm neste domínio específico, designadamente 
através dos apoios financeiros disponibilizados pelo 
Programa Metropolitano de Emergência Social", re-
jeitada por Maioria, com 29 votos contra do PSD e 
CDS-PP e mais 01 voto do Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Grijó do Grupo Parlamentar 
dos Movimentos Independentes de Cidadãos, 15 
abstenções do PS e 04 votos a favor da CDU e do 
BE.
b) Voto de Louvor, subscrito pelo Senhor Presiden-
te da Assembleia Municipal e por todos os Senho-
res Líderes dos Grupos Parlamentares, à "Exma. 
Reverendíssima D. Manuel Clemente em sinal de 
reconhecimento pela sua dedicação, marcada pela 
simplicidade, proximidade e serviço muito além dos 
católicos", aprovado por Unanimidade.
c) Voto de Congratulação, subscrito pelo Senhor 
Deputado José Almeida Couto (PS) “pela subida 
da Associação Desportiva de Grijó à II Divisão do 
Campeonato Nacional de Futebol sénior” aprovado 
por Unanimidade.
d) Voto de Congratulação e Louvor, subscrito pelo 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal e por 
todos os Senhores Líderes dos Grupos Parlamenta-
res, ao "Exmº. Senhor António Fundevila Moreira, 
como forma de reconhecimento pelo seu tributo na 
representação das causas culturais, recreativas e 
sociais que sempre defendeu", aprovado por Una-
nimidade.
e) Voto de Pesar, subscrito pela Senhora Deputada 
Carla Silva (PS), "pelo falecimento, no passado dia 
20 de junho, de Osvaldo Alberto Rosário Sarmento 
e Castro, ex-Deputado na Assembleia da 15 Repú-
blica, primeiro pelo PCP e, mais tarde, pelo PS, e, 
ainda ex-Secretário de Estado do Comércio, no XIV 
Governo Constitucional", aprovado por Unanimida-
de.
f) Voto de Congratulação, subscrito pelo Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Grijó, Rogério 
Tavares, ""pela subida da Associação Desportiva de 
Grijó à II Divisão do Campeonato Nacional de Fu-
tebol Sénior e Campeão da Série C da 3a Divisão 
Nacional", aprovado por Unanimidade.
g) Moção, subscrita pelo Senhor Deputado Jorge 

Magalhães (BE), onde deliberava: "saudar a Greve 
Geral de 27 de junho de 2013, convocada pelas 
Centrais Sindicais CGTP e UGT” rejeitada por Maio-
ria, com 29 votos contra do PSD e CDS-PP e mais 
01 voto do Senhor Presidente da junta de Fregue-
sia de Grijó do Grupo Parlamentar dos Movimentos 
Independentes de Cidadãos e 19 votos a favor do 
PS, CDU e BE.
h) Voto de Congratulação, subscrito pelo Senhor 
Deputado Jorge Magalhães (BE), onde deliberava 
"1. Congratular-se pela Declaração de Inconstitu-
cionalidade proferida pelo Tribunal Constitucional 
sobre o Estatuto das Entidades Intermunicipais; 2. 
Manifestar a vontade de que sejam reforçadas as 
competências e os recursos das autarquias lo-
cais; 3. Exigir o respeito pela autonomia do poder 
local", aprovado por Maioria, com 29 abstenções do 
PSD e CDS-PP e mais 01 voto do Senhor Presidente 
da Junta de Freguesia de Grijó do Grupo Parlamen-
tar dos Movimentos Independentes de Cidadãos e 
19 votos a favor do PS, CDU e BE.-
i) Voto de Congratulação, subscrito pela Senhora 
Presidente da Junta de Freguesia de Canelas, Maria 
Adelaide Canastro, "ao Clube de Futebol de Canelas 
2010 pela conquista do Título de Campeão da II 
Divisão do Campeonato Distrital da Associação de 
Futebol do Porto em Futebol Sénior", aprovado por 
Unanimidade.-
j) Voto de Congratulação, subscrito pelo Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia da Madalena, 
Francisco Leite, ao "Clube Atlântico da Madalena, 
pela conquista de vários títulos nacionais e diferen-
tes modalidades", aprovado por Unanimidade.
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gul-
pilhares Alcino de Sousa Lopes durante a votação 
dos documentos do PAOD encontrava-se ausente 
do Plenário.

No Período da Ordem do Dia, foram tomadas as 
seguintes deliberações: -
1) Foi o ponto 3.1. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Alteração ao Regulamento de Atribuição 
de Benefícios Públicos", aprovado por Maioria, com 
02 abstenções do BE e 48 votos a favor do PSD, 
PS, CDS-PP, CDU e do Grupo Parlamentar dos Mo-
vimentos Independentes de Cidadãos. 
2) Foi o ponto 3.2. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
ao Pedido de Retificação da Deliberação da Câmara 
Municipal de 29.07.2012 e da Assembleia Municipal 
de 19.09.2012, no que concerne à Parcela de Ter-
reno de 193,90 m2 sita na Rua Particular do Cerro, 
Freguesia da Madalena, passando a propor-se a de-
safetação dos terrenos com as áreas constantes do 
quadro constante da Informação n° 205/13/DMP 
20 de 08.05.2013, destinados a acerto de extre-
mas", aprovado por Maioria, com 04 abstenções da 
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CDU e BE e 46 votos a favor do PSD, PS, CDS-PP 
e do Grupo Parlamentar dos Movimentos Indepen-
dentes de Cidadãos. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 23.40 horas do dia 26 
de junho de 2013, da qual se lavrou a presente 
Minuta de Ata, a qual vai ser lida e assinada pelo 
Senhor Primeiro Secretário e pelo Senhor Presiden-
te da Assembleia Municipal, e que foi aprovada por 
unanimidade.
Primeiro secretário, António Fernando dos Santos 
Rocha.
Presidente da assembleia municipal César Fernan-
do Couto Oliveira.

A. 2. MINUTA DE ATA Nº. 06
Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e 
treze, a Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, 
reunida em Sessão Ordinária, tomou as seguintes 
deliberações:
1) Foram as Atas n° 11 de 03.10.2012, n° 13 
de 15.11.2012, n° 14 de 22.11.2012, n° 01 de 
13.02.2013 e 02 de 27.02.2013, aprovadas por 
unanimidade.
2) Foi o ponto 3.3. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Protocolo de Cooperação Financeira a es-
tabelecer entre o Município de Vila Nova de Gaia e a 
Área Metropolitana do Porto, relativo ao Programa 
Metropolitano de Emergência Social da Área Metro-
politana do Porto", aprovado por Maioria, com 04 
abstenções da CDU e do BE e 40 votos a favor do 
PSD, PS e CDS-PP e mais um voto do Senhor Presi-
dente da Junta de Gulpilhares do Grupo Parlamen-
tar dos Movimentos Independentes de Cidadãos.
3) Foi o ponto 3.4. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Alteração ao Mapa de Pessoal, ao abrigo 
da Lei 50/2012, de 31 de agosto", aprovado por 
Maioria, com 13 abstenções do PS mais uma abs-
tenção do Senhor Presidente da Junta de Gulpilha-
res do Grupo Parlamentar dos Movimentos Inde-
pendentes de Cidadãos e 31 votos a favor do PSD, 
CDS-PP, CDU e BE.
4) Foi o ponto 3.5. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Composição do Júri de Recrutamento dos 
Cargos Dirigentes, nos termos da Lei n° 49/2012, 
de 29 de agosto", aprovado por Maioria, com 17 
abstenções do PS, CDU e BE e 27 votos a favor do 
PSD e CDS-PP e mais um voto do Senhor Presiden-
te da Junta de Gulpilhares do Grupo Parlamentar 
dos Movimentos Independentes de Cidadãos.
5) Foi o ponto 3.6.da Ordem de Trabalhos "Discus-
são e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Abertura de Procedimento Concursal para 
Postos de Trabalho no âmbito das Atividades de En-
riquecimento Curricular - AEC/2013-2014", apro-

vado por Unanimidade.
6) Foi o ponto 3.7. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto a Alteração aos seguintes Regulamentos 
Municipais: a) Regulamento Municipal de Taxas e 
Compensações Urbanísticas; b) Regulamento Mu-
nicipal de Taxas e Outras Receitas do Município de 
Vila Nova de Gaia; c) Regulamento Interno da Feira 
Grossista dos Carvalhos; d) Regulamento do Licen-
ciamento Municipal de Atividades Diversas; e) Re-
gulamento Municipal de Defesa da Paisagem, Pu-
blicidade e Ocupação de Espaço Público", aprovado 
por Maioria, com 04 votos contra da CDU e BE, 13 
abstenções do PS e 27 votos a favor do PSD e CDS-
-PP e mais um voto do Senhor Presidente da Junta 
de Gulpilhares do Grupo Parlamentar dos Movimen-
tos Independentes de Cidadãos.
7) Foi Apreciada a Informação Escrita do Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara Municipal e da situação 
financeira do Município, nos termos dos art.os. 53° 
n°1, alínea e) e 68° n° 4 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações Introduzidas pela Lei 
5-A/2002, de 11 de Janeiro.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00.15 horas do dia 04 de 
julho de 2013, da qual se lavrou a presente Minuta 
de Ata, a qual vai ser lida, e assinada pelo Senhor 
Primeiro Secretário e pelo Senhor Presidente da As-
sembleia Municipal e que foi aprovada por Unani-
midade.
Primeiro secretário, António Fernando dos Santos 
Rocha.
Presidente da assembleia municipal César Fernan-
do Couto Oliveira.
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B.1. MINUTA DA ATA N.º 13
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
05 DE JUNHO DE 2013
PRESENTES:
- A Senhora Vereadora Maria Amélia Traça Macha-
do;
- O Senhor Vereador Dr. Eduardo Vítor de Almeida 
Rodrigues; 
- A Senhora Vereadora Dr.ª Veneranda de Lurdes 
Barbosa Carneiro;
- O Senhor Vereador Francisco Mário Dorminsky de 
Carvalho;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira; 
- O Senhor Vereador Dr. Mário Rui Figueira de Cam-
pos Fontemanha;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira
- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
Azevedo 
- O Senhor Vereador Eng.º Rui Jorge Almeida Car-
doso;
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO Nº. 1 DO ARTº. 64 DA LEI Nº. 169/99:
- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Filipe 
Menezes Lopes
- O Senhor Vice-Presidente Firmino Jorge Anjos Pe-
reira
PRESIDIU À REUNIÃO: A Senhora Vereadora Dr.ª 
Veneranda de Lurdes Barbosa Carneiro
SECRETARIOU A REUNIÃO: - O Senhor Diretor Mu-
nicipal de Administração e Finanças, Dr. António 
Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 10 horas e 15 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 10 horas e 35 minutos

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 12 DA REU-
NIÃO PÚBLICA REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 
2013 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var definitivamente a Ata nº 12 da Reunião Pública 
realizada no dia 22 de Maio de 2013.
2- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O 
PARQUEGIL – PLANEAMENTO E GESTÃO DE ES-
TACIONAMENTO SA – SUBSTITUI O PROTOCOLO 
APROVADO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂ-
MARA DE 27/06/2012
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação.2013.05.29
Deliberação: Deliberado por MAIORIA ratificar o 
Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o ParqueGil – Pla-
neamento e Gestão de Estacionamento SA, o qual 
substituiu o protocolo aprovado na Reunião Extra-
ordinária realizada em 27/6/2012.

VOTAÇÃO: A FAVOR: 4 VOTOS PSD/CDS-PP
ABSTENÇÃO: 2 VOTOS PS

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
3- PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 
DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DA PARCELA 
DE TERRENO COM A ÁREA DE 193,90m2 SITA NA 
RUA PARTICULAR DO CERRO, MADALENA
Inf. 205/13/DMP DE 08.05.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE retificar 
a deliberação de 29/07/2012, no que concerne á 
parcela de 193,90m2 sita na Rua Particular do Cer-
ro, freguesia da Madalena, passando a propor-se a 
desafetação dos terrenos com as áreas constantes 
do quadro constante na Informação nº 205/13/DMP 
de 08.05.2013, destinados a acerto de extremas.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal.
4- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELO CENTRO HOSPITALAR DE VILA 
NOVA DE GAIA/ESPINHO
Inf. 173/13/DMSG/GF DE 07.05.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção total da taxa de utilização de viaturas 
municipais, solicitado pelo Centro Hospitalar Vila 
Nova de Gaia/Espinho, nos termos da Informação 
nº 173/13/DMSG/GF de 07 de Maio de 2013.
5- PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO PARA 
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MEDICINA DO TRABALHO – RELATÓRIO FINAL/
PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO E MINUTA DE CON-
TRATO
Inf. 341/DDMCPA DE 15.05.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o relatório final do júri, a proposta de adjudi-
cação à Pressto pelo valor mensal de € 2.500,00, 
da Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho, 
bem como a minuta do contrato, nos termos da In-
formação nº 341/DDMCPA de 15 de Maio de 2013.
A Senhora Vereadora Maria Amélia Traça entrou na 
reunião.
6- HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE SUCATA 
– PROCEDIMENTO 272013 – PROPOSTA DE ADJU-
DICAÇÃO E APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO
Inf. 237/13/DMP DE 24.05.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a proposta de adjudicação à empresa SBL – 
Comércio de Componentes Auto, Ld.ª, pelo valor 
de 252,00 € a alienação, sob a forma de sucata, 
de veículos removidos da via pública, bem como a 
minuta do contrato, nos termos da Informação nº 
237/13/DMP de 24 de Maio de 2013.

B. CÂMARA MUNICIPAL 
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
7- AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL Nº 
2903/11.8BEPRT QUE CORRE TERMOS NO TRIBU-
NAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO – AU-
TORA: MARIA DA LUZ FERREIRA ARAÚJO COUTI-
NHO E OUTRO E RÉ: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA 
NOVA DE GAIA
Inf. 179/C 2013.04.23
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E 
QUALIDADE DE VIDA
8- PEDIDO DE PERDÃO DE DÍVIDA RESULTANTE 
DO NÃO PAGAMENTO DA TAXA DO TRANSPORTE 
EFETUADO PELOS BOMBEIROS SOLICITADO POR 
RICARDO MANUEL PEREIRA DUARTE
Inf. 94/2013 DE 2013.04.17
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a redução de 75% do valor a pagar pela taxa 
de transporte efetuado pelos Bombeiros Sapado-
res, solicitado por Ricardo Manuel Pereira Duarte, 
nos termos da Informação nº 94/2013 de 17 de 
Abril de 2013.
9- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE VISTORIA AD-
MINISTRATIVA SOLICITADO POR MARIA TERESA 
MONTEIRO DE ALBUQUERQUE
Inf. 91/DMASS/13 DE 2013.04.19
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a redução de 75% do valor a pagar pela taxa 
de vistoria, solicitado por Maria Teresa Monteiro 
de Albuquerque, nos termos da Informação nº 91/
DMASS/13 de 19 de Abril de 2013.
10- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE TRANSPORTES EFETUADOS PELOS BOMBEIROS 
SOLICITADO POR MARIA BRANCA DA SILVA FÉLIX
Inf. 116/13 DE 2013.05.16
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a isenção total da taxa devida do transporte efetua-
do pelos Bombeiros, solicitado por Maria Branca da 
Silva Félix, nos termos da Informação nº 116/2013 
(DMASS) de 16 de Maio de 2013.
11- TRANSFERÊNCIA DE OCUPAÇÃO DE VENDA Nº 
66 – 20M2 – RAMO DE ATIVIDADES: MALHAS – 
FEIRA DE CANIDELO
Inf. 127/2013 DE 2013.04.23
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o pedido de transferência da titular do lugar de 
venda nº 66 na Feira de Canidelo, de Maria Emília 
Almeida Velhote para José Américo Carvalho, nos 
termos da Informação nº 127/2013 de 23 de Abril 
de 2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO

12- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS EM SOLICI-
TADO PELO CENTRO CULTURAL DESPORTIVO ARCA 
DE NOÉ
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
o pedido de isenção total de pagamento de taxas 
liquidadas no montante global de 257,20 €, solici-
tado pelo Centro Cultural Desportivo Arca de Noé.
13- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DE PUBLICI-
DADE SOLICITADO PELA CEP – COOPERATIVA DE 
ENSINO POLITÉCNICO CRI
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o pedido de isenção de pagamento de taxas 
de publicidade, liquidadas no montante global de 
1.028,91 €, em 30%, solicitado pela CEP – Coope-
rativa de Ensino Politécnico C.R.I., nos termos da 
Informação nº 012/DMU/RC/2013 de 30 de Abril 
de 2013.
14- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS SOLICITADO 
PELO SEMINÁRIO MENOR DO SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o pedido de isenção de pagamento de taxas 
liquidadas no montante global de 1 024,80 €, em 
30%, solicitado pelo Seminário Menor do Sagrado 
Coração de Jesus, nos termos da Informação nº 
010/DMU/RC/2013 de 30 de Abril de 2013.
15- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS SOLICITADO 
PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUE-
SIA DE VILAR DE ANDORINHO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas liquida-
das no montante global de 225,00 €, em 30%, soli-
citado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 
de Vilar de Andorinho, nos termos da Informação 
nº 013/DMU/RC/2013 de 02 de Maio de 2013.
16- PEDIDO DE REDUÇÃO DE TAXAS SOLICITADO 
POR MARIA FILOMENA BARBOSA DE SOUSA CON-
CEIÇÃO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de redução de pagamento da TMU e 
da TCU, no valor global de 90.197,42 €, em 30%, 
solicitado por Maria Filomena Barbosa de Sousa 
Conceição, nos termos da Informação nº 008/DMU/
RC/2013 de 09 de Abril de 2013.
O Senhores Vereadores Dr. Eduardo Vítor Rodrigues 
e Mário Dorminsky entraram na reunião.
17- PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SOLI-
CITADO POR NOVOPCA – CONSTRUTORES ASSO-
CIADOS LDª
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
o pedido de prorrogação do prazo contratual, nos 
termos e pelos fundamentos do parecer jurídico e 
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notificar a requerente nos termos do deliberado e 
ainda para, no prazo de 15 dias a contar da data da 
sua notificação, proceder à restituição do painel de 
azulejos que se encontrava na fachada do edifício 
objeto do contrato, uma vez que o mesmo integra 
património municipal, nos termos da Informação nº 
015/DMU/RC/2013 de 23 de Maio de 2013.
18- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS SOLICITADO 
PELA MISERICÓRDIA DE GAIA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o pedido de isenção de pagamento de taxas 
devidas por conta da presente operação urbanís-
tica, liquidada no montante global de 1.313,40 €, 
em 50%, solicitado pela Misericórdia de Gaia, nos 
termos da Informação nº 14/DMU/RC/2013 de 22 
de Maio de 2013.
19- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS IDOSOS 
DE CANIDELO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção total de pagamento de Taxas de Pu-
blicidade, solicitado pela Associação de Solidarie-
dade Social dos Idosos de Canidelo, nos termos da 
Informação nº 17/DMU/RC/2013 de 24 de Maio de 
2013.
20- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS DE SERZEDO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção total de pagamento de Taxas de Pu-
blicidade, solicitado pela Associação de Socorros 
Mútuos de Serzedo, nos termos da Informação nº 
16/DMU/RC/2013 de 24 de Maio de 2013.
GAIANIMA
21- RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA 
E FINANCEIRA DA GAIANIMA – EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS EEM APRESENTADO PELA SOCIEDADE 
DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS HENRIQUE, 
DUARTE E GONÇALVES
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.07”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSOS
22- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA PELA CEDÊNCIA 
DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL SOLI-
CITADO PELA COOPERATIVA CULTURAL “OS ARTIS-
TAS DE GAIA” CRL
Inf. 10/13 de 14.05.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a isenção de taxa devida pela cedência do auditório 
da Assembleia Municipal, solicitado pela Cooperati-
va Cultural “Os Artistas de Gaia, CRL “, nos termos 
da Informação nº 10/13 de 14 de Maio de 2013.

23- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA PELA CEDÊNCIA 
DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL SOLI-
CITADO PELA FEDAPAGAIA
Inf. 11/13 de 21.05.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção de taxa devida pela cedência do audi-
tório da Assembleia Municipal, solicitado pela “Fe-
dapagaia”, nos termos da Informação nº 11/13 de 
21 de Maio de 2013.
24- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA PELA CEDÊNCIA 
DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL SOLI-
CITADO PELO PARTIDO SOCIALISTA – CONCELHIA 
DE VILA NOVA DE GAIA
Inf. 09/13 de 14.05.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.05.31
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção de taxa devida pela cedência do audi-
tório da Assembleia Municipal, solicitado pelo “Par-
tido Socialista – “Concelhia de Vila Nova de Gaia”, 
nos termos da Informação nº 18/13 de 14 de Maio 
de 2013.
25- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA  
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 10 ho-
ras e 35 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. 
92º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, bem 
como do nº. 3 do art. 11.º do Regimento da Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2009.11.06.
E eu, António Carlos Sousa Pinto, o Diretor Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
A Vereadora, (Veneranda Carneiro) 

B.2. MINUTA DA ATA N.º 14
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZA-
DA NOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA EM 26 DE JUNHO DE 2013
PRESENTES:
- O Senhor Vice-Presidente Firmino Jorge Anjos Pe-
reira
- A Senhora Vereadora Maria Amélia Traça Macha-
do;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Veneranda de Lurdes 
Barbosa Carneiro;
- O Senhor Vereador Francisco Mário Dorminsky de 
Carvalho;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira; 
- O Senhor Vereador Dr. Mário Rui Figueira de Cam-
pos Fontemanha;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira
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- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
Azevedo 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO Nº. 1 DO ARTº. 64 DA LEI Nº. 169/99:  
- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Filipe 
Menezes Lopes
- O Senhor Vereador Dr. Eduardo Vítor de Almeida 
Rodrigues; 
- O Senhor Vereador Eng.º Rui Jorge Almeida Car-
doso;
PRESIDIU À REUNIÃO: - O Senhor Vice-Presidente 
Firmino Jorge Anjos Pereira
SECRETARIOU A REUNIÃO: O Senhor Director Mu-
nicipal de Administração e Finanças, Dr. António 
Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 16 horas e 10 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 35 minutos

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL AO ABRIGO 
DA LEI Nº. 50/2012 DE 31 DE AGOSTO.
Informação nº. INT-CMVNG/2013/1431
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA, aprovar a al-
teração ao mapa de pessoal nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal.
VOTAÇÃO: A FAVOR: 5 VOTOS DO PSD/CDS-PP
ABSTENÇÃO: 2 ABSTENÇÕES DO PS
2- COMPOSIÇÃO DO JÚRI DE RECRUTAMENTO DOS 
CARGOS DIRIGENTES NOS TERMOS DA LEI Nº. 
49/2012 DE 29 DE AGOSTO.
Informação nº. INT-CMVNG/2013/1421
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.08.05”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA, aprovar a 
composição do júri de recrutamento dos cargos di-
rigentes, nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal
VOTAÇÃO: A FAVOR: 5 VOTOS DO PSD/CDS-PP
ABSTENÇÃO: 2 ABSTENÇÕES DO PS
3- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À ESTRUTURA FLE-
XÍVEL DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VILA NOVA DE GAIA.
Informação de 2013.06.21 /DMAF
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.08.05”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA, aprovar a 
proposta de alteração da estrutura flexível dos ser-
viços da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
nos termos propostos.
VOTAÇÃO: A FAVOR: 5 VOTOS DO PSD/CDS-PP
ABSTENÇÃO: 2 ABSTENÇÕES DO PS
4- ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSO-
CIAÇÃO DAS COLETIVIDADES DE VILA NOVA DE 
GAIA NO VALOR DE 7.500,00 € PARA A REALIZA-
ÇÃO DE QUATRO EVENTOS
Inf. 17/VRC de 2013.04.19
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.08.05”

Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, atri-
buir a comparticipação financeira no valor global de 
7.500,00 € à Associação das Coletividades de Vila 
Nova de Gaia, nos termos da Informação nº 17/
VRC/2013 de 2013.04.19.
5- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINAN-
CEIRO NO VALOR DE 2.000,00 € AO CENTRO SO-
CIAL E PAROQUIAL DE STº OVÍDIO – REGAÇO
Inf. 012/GVAT/2013 de 2013.05.14
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, atribuir 
a comparticipação financeira no valor de 2.000,00 
€ ao Centro Social e Paroquial de Stº Ovídio – Re-
gaço”, nos termos da Informação nº 12/GVAT/2013 
de 2013.05.14.
6- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS NA COLABORA-
ÇÃO DA POLICIA MUNICIPAL DURANTES AS FES-
TAS DE S. PEDRO DA AFURADA, SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DA AFURADA
Inf. 905/DMP DE 05.06.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 2013.06.15”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente de 15.06.2013 
que isentou a Junta de Freguesia da Afurada do 
pagamento das taxas relativas à requisição dos 
serviços da Polícia Municipal no apoio ao condicio-
namento de trânsito nas Festas de S. Pedro da Afu-
rada, nos termos da Informação nº 905/DMP/2013 
de 05/06/2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
7- PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO POR AJUSTE DI-
RETO AO ABRIGO DA ALÍNEA A) DO Nº 1 DO ARTI-
GO 20º DO CCP – ARTIGO 35º DA LEI 12-A/2008, 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL-
TADORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA 
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – “PARECER 
TÉCNICO” NOS TERMOS DOS N.ºs 4, 5 E 10 DO 
ARTIGO 75º DA LEI Nº 66-B/2012 (LOE 2013) E LEI 
8/2012 DE 21 DE FEVEREIRO
Inf. 156/DDMCPA DE 30.05.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Proposta de Contratação por Ajuste Direto ao 
abrigo da alínea a) do nº 1 do artigo 20º do CCP 
– artigo 35º da lei 12-A/2008 para a Prestação de 
Serviços de Consultadoria Técnica especializada na 
Área de Modernização Administrativa – “Parecer 
Técnico” nos termos dos nºs 4, 5 e 10 do Artigo 75º 
da Lei nº 66-B/2012 (LOE 2013) e Lei nº 8/2012 de 
21 de Fevereiro, nos termos da Informação nº 156/
DDMCPA de 30.05.2013.
8 PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA AS UNIDA-
DES DE APOIO A MULTIDEFICIÊNCIA – ANO LETI-
VO 2011-2012
Inf. 167/DDMCPA DE 14.06.20133
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE atribuir 
um apoio financeiro constituído por um subsídio de 
ação social escolar aos alunos que frequentaram as 
unidades de apoio à multideficiência no ano letivo 
de 2011/2012, nos termos da Informação nº 167/
DDMCPA de 14.06.2013.
9- CEDÊNCIA DE TRÊS SECRETÁRIAS Á JUNTA DE 
FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA
Inf. 245/13/DMP DE 30.05.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a cedência de três secretárias à Junta de Fre-
guesia de S. Pedro da Afurada, nos termos da In-
formação nº 245/13/DMP de 30.05.2013.
10- PROCEDIMENTO PRÉ-CONTRATUAL PARA EXE-
CUÇÃO DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA 
VILA VELLUDO, FREGUESIA DE CANELAS – ERROS 
E OMISSÕES
Inf. 154/DMCPA DE 27.05.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.04”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE o se-
guinte: Aceitar parcialmente os erros e omissões 
reportados pelos interessados, os termos reprodu-
zidos no mapa de quantidades final;
Aprovar a prorrogação do prazo para apresentação 
de propostas por um período de 25 dias, a contar 
da data em que se publicitará em Diário da repú-
blica tal decisão, respeitando-se, assim, a previsão 
do nº 4 do artigo 61º (período único de suspen-
são inferior a 60 dias contínuos), nos termos da 
Informação nº 154/DMCPA de 27.05.2013 de 27 de 
Maio de 2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO E OBRAS NO 
ESPAÇO PÚBLICO
11- CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO DA VL8 À 
VIA ROSA MOTA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Inf. 12809/13/DMCCRVM de 2013.05.24
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara para 
ratificação. 2013.06.04”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ratifi-
car o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 
04.06.2013 que aprovou a prorrogação de prazo, 
a título gracioso, até 14 de Junho de 2013, das 
obras relativas à Construção da Via de Ligação da 
VL8 à Via Rosa Mota, nos termos da Informação nº 
12809/13/DMCCRVM de 2013.05.24.
12- EMPREITADA DE VALORIZAÇÃO E REORDE-
NAMENTO DO ESPAÇO LITORAL DE VILA NOVA DE 
GAIA – CONSTRUÇÃO DO PERCURSO CICLO-PE-
DONAL ENTRE AGUDA E CANIDELO – PEDIDO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL DA OBRA
Inf. 12732/13/DMCCRVM de 2013.05.23
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara para 
ratificação. 2013.06.04”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ratifi-
car o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 

04.06.2013 que aprovou a prorrogação de prazo, 
até 14 de Junho de 2013, das obras relativas à em-
preitada de Valorização e Reordenamento do Es-
paço Litoral de Vila Nova de Gaia – Construção do 
Percurso Ciclo-Pedonal entre a Aguda e Canidelo, 
nos termos da Informação nº 12732/13/DMCCRVM 
de 2013.05.23.
13- CONSTRUÇÃO DA ESQUADRA DA PSP DE VA-
LADARES – PROCESSO Nº 34/10 – PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO
Inf. 13000/13/DMEM de 2013.05.28
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara para 
ratificação. 2013.06.04”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratifi-
car o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 
04.06.2013 que aprovou a prorrogação de prazo 
das obras relativas à Construção da esquadra da 
PSP de Valadares, nos termos da Informação nº 
13000/13/DMEM de 2013.05.28.
14- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE CIR-
CULAÇÃO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE CIR-
CULAÇÃO E OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA 
DE MERCADORIAS E RELATIVO À SINALIZAÇÃO 
VERTICAL EXISTENTE NA MARGINAL DO RIO DOU-
RO SOLICITADO POR ANTÓNIO COSTA ALMEIDA 
LDª
Inf. 12979/13/DMM de 2013.05.27
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a autorização especial de circulação no âmbito 
do Regulamento de Circulação e Operações de Car-
ga e Descarga de Mercadorias e relativo à Sinali-
zação Vertical existente na Marginal do Rio Douro, 
solicitado pela firma António Costa Almeida Ld.ª, 
nos termos da Informação nº 12979/13/DMM de 
2013.05.27
15- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
DAS PEDRAS – DESVIO DO PLANO DE TRABALHOS
Inf. 13638/13/DMEM de 2013.06.06
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir o pedido de prorrogação de prazo relativo à 
empreitada de “Construção do Pavilhão das Pedras, 
nos termos da Informação nº 13638/13/DMEM de 
2013.06.06.
16- CENTRO DE ALTO RENDIMENTO – APRESENTA-
ÇÃO DE NOVOS PLANOS DE TRABALHOS, DE MÃO-
-DE-OBRA, DE EQUIPAMENTOS E NOVO CRONO-
GRAMA FINANCEIRO
Inf. 14613/13/DMEM de 2013.06.20
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara para 
ratificação. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ratifi-
car o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 
21.06.2013 que aprovou a prorrogação do pra-
zo relativo à obra do Centro de Alto Rendimento 
nos termos da Informação nº 14613/13/DMM de 
2013.06.20.
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DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA E DA 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
17-PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUIDO 
SOLICITADO PELA EMPRESA PODER DOS SONHOS
Inf. 313/Ambiente/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, isen-
tar a empresa “Poder dos Sonhos” do pagamento 
da taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído, nos termos da Informação nº 313/Ambien-
te/2013 de 2013.05.29.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E 
QUALIDADE DE VIDA
18- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE SER-
VIÇO PRESTADO PELA COMPANHIA DE BOMBEIROS 
SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA SOLICITADO 
POR MARIA ROSA RIBEIRO RAMOS SILVA CARVA-
LHO
Inf. 95/2013 (DMASS) de 2013.04.18
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 75% do pagamento da taxa re-
lativa a serviço prestado pela Companhia de Bom-
beiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, solicitado 
por Maria Rosa Ribeiro Ramos Silva Carvalho, nos 
termos da Informação nº 95/2013 (DMASS) de 
2013.04.18.
19- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
MARIA JOSÉ SILVA PEREIRA
Inf. 111/DMASS/13 de 2013.05.10
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 75% do pagamento da taxa de 
Vistoria Administrativa, solicitado por Maria José 
Silva Pereira, nos termos da Informação nº 111/
DMASS/13 de 2013.05.10.
20- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
ANTÓNIO FERNANDO GONÇALVES PINTO
Inf. 133/2013 (DMASS) de 2013.05.22
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção do pagamento da taxa de Vistoria 
Administrativa, solicitado por António Fernando 
Gonçalves Pinto, nos termos da Informação nº 
133/2013/DMASS de 2013.05.22.
21- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE SER-
VIÇO PRESTADO PELA COMPANHIA DE BOMBEIROS 
SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA SOLICITADO 
POR ADRIANO GONÇALVES PINHEIRO
Inf. 135/2013 (DMASS) de 2013.05.29
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 75% do pagamento da taxa de-
vida a serviços prestados pela Companhia de Bom-

beiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, solicitado 
por Adriano Gonçalves Pinheiro, nos termos da In-
formação nº 135/2013 (DMASS) de 2013.05.29.
22- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE SER-
VIÇO PRESTADO PELA COMPANHIA DE BOMBEIROS 
SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA SOLICITADO 
POR MARIA DA GRAÇA PEREIRA CORREIA
Inf. 136/2013 (DMASS) de 2013.05.29
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção do pagamento da taxa devida a servi-
ços prestados pela Companhia de Bombeiros Sapa-
dores de Vila Nova de Gaia, solicitado por Maria da 
Graça Pereira Correia, nos termos da Informação 
nº 136/2013 (DMASS) de 2013.05.29.
23- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE SER-
VIÇO PRESTADO PELA COMPANHIA DE BOMBEIROS 
SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA SOLICITADO 
POR JOAQUINA PEREIRA JESUS
Inf. 140/2013 (DMASS) de 2013.05.30
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE indefe-
rir o pedido de isenção de pagamento de taxa rela-
tiva a serviço prestado pela Companhia de Bombei-
ros Sapadores de Vila Nova de Gaia, solicitado por 
Joaquina Pereira Jesus, nos termos da Informação 
nº 140/2013 (DMASS) de 2013.05.30.
24- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE SER-
VIÇO PRESTADO PELA COMPANHIA DE BOMBEIROS 
SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA SOLICITADO 
POR CARLA MARIA DOS SANTOS BARBOSA VIEIRA
Inf. 147/2013 (DMASS) de 2013.06.11
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção do pagamento da taxa relativa a ser-
viços prestados pela Companhia de Bombeiros Sa-
padores de Vila Nova de Gaia, solicitado por Carla 
Maria dos Santos Barbosa Vieira, nos termos da 
Informação nº 147/2013 (DMASS) de 2013.06.11.
25- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE SER-
VIÇO PRESTADO PELA COMPANHIA DE BOMBEIROS 
SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA SOLICITADO 
POR ROSA CELESTE SOARES DA COSTA
Inf. 146/2013 (DMASS) de 2013.06.11
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção do pagamento da taxa de relativa a 
serviços prestados pela Companhia de Bombeiros 
Sapadores de Vila Nova de Gaia, solicitado por Rosa 
Celeste Soares da Costa, nos termos da Informa-
ção nº 146/2013 (DMASS) de 2013.06.11.
VOTAÇÃO:
26- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA SOLICITADO POR EDUARDO JOA-
QUIM RAMOS TRIÃES
Inf. 148/2013 (DMASS) de 2013.06.11
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação:



Nº 30 | junho 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 11

Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar isenção 
do pagamento da taxa de vistoria administrativa, 
solicitado por Eduardo Joaquim Ramos Triães nos 
termos da Informação nº 148/2013 (DMASS) de 
2013.06.11.
27- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA SOLICITADO POR MARIA DORINDA 
DOS SANTOS TRINDADE
Inf. 138/2013 (DMASS) de 2013.05.31
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 75% do pagamento da taxa de 
vistoria, solicitado por Maria Dorinda dos Santos 
Trindade, nos termos da Informação nº 138/2013 
(DMASS) de 2013.05.31.
28- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E DA TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO SOLICITADO POR 
MARIA ALICE MOREIRA LIMA
Inf. 28/2013 DMASQV de 2013.04.16
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção em 75% do pagamento da taxa de 
licença de construção e da taxa municipal de ur-
banização, solicitado por Maria Alice Moreira Lima, 
nos termos da Informação nº 28/13/DMASQV de 
2013.04.16.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COE-
SÃO SOCIAL
29- PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
CONCURSAL PARA POSTOS DE TRABALHO NO ÂM-
BITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CUR-
RICULAR – AEC
Inf. 342/DMAIPAS de 2013.06.18
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a abertura de procedimento concursal para postos 
de trabalho no âmbito das Atividades de Enriqueci-
mento Curricular – AEC – 2013/2014, nos termos 
da Informação nº 342/DMAIPAS de 2013.06.18.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
30- DESIGNAÇÃO OFICIAL DE ESTABELECIMENTO 
DE ENSINO
Inf. 14574/DME de 2013.06.19
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a alteração da designação do Centro escolar 
Parque da Cidade, freguesia de Oliveira do Douro, 
integrado no Agrupamento de Escolas Escultor An-
tónio Fernandes de Sá – Gervide, para Escola Bási-
ca Manuel António Pina, nos termos da Informação 
nº 14574/2013/DME de 2013.06.19.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO E AM-
BIENTE
31- PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE DIVERTIMEN-
TO PÚBLICO SOLICITADO PELA COMISSÃO DE FES-
TAS SÃO JOÃO DO CABO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção do pagamento da taxa referente ao 
licenciamento de divertimento público, solicitado 
pela Comissão de Festas São João do Cabo, nos 
termos informados.
32- PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DE TAXAS MU-
NICIPAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS 
FESTAS EM HONRA DE SANTIAGO SOLICITADO 
PELO SENHOR JOAQUIM AUGUSTO FERREIRA DA 
SILVA
Proc.º. 2298/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 30% do pagamento da taxa re-
ferente ao licenciamento de divertimento público, 
solicitado por Joaquim Augusto Ferreira da Silva, 
para a realização das Festas em Honra de Santiago, 
nos termos informados.
33- PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DE TAXAS MU-
NICIPAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO – XVIII 
CONVÍVIO DE CICLOTURISMO JOSÉ PINHEIRO SO-
LICITADO PELO SPORTING CLUBE CANDALENSE
Proc.º. 2025/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 30% do pagamento da taxa re-
ferente ao licenciamento de divertimento público, 
solicitado pelo Sporting Clube Candalense, nos ter-
mos informados.
34- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELO CENTRO 
DE CONVÍVIO DA SERRA DO PILAR
Inf. 018/DMU/RC/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção do pagamento das taxas de publicida-
de, solicitado pelo Centro de Convívio da Serra do 
Pilar, nos termos informados.
35- PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DE TAXAS SO-
LICITADO PELA FUNDAÇÃO CLARET
Inf. 019/DMU/RC/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 50% do pagamento das taxas 
municipais de urbanização e licença de construção, 
solicitado pela Fundação Claret, nos termos infor-
mados.
O Sr. Vereador Dr. Mário Fontemanha entrou na 
presente reunião.
36- PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DE TAXAS SO-
LICITADO PELA GROZ-BECKERT PORTUGUESA LDª.
Inf. 020/DMU/RC/2013
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 50% do pagamento da taxa mu-
nicipal de urbanização e taxa Municipal de com-
pensação urbanística, solicitado pela Groz-Beckert 
Portuguesa Ld.ª, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO, EM
37- DESPEJO DE ALDA BRANCA DO PRADO, AR-
RENDATÁRIA DA HABITAÇÃO DO EMPREENDIMEN-
TO DE D. MANUEL MARTINS, SITA NA RUA JOSÉ 
DINIS DOS SANTOS, BLOCO 2, Nº 32, 2º I, FRE-
GUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
Of. 795.13.GS.CA de 01.05.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.14”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o despejo de Alda Branca do Prado, arrendatá-
ria da habitação do empreendimento de D. Manuel 
Martins, sita na Rua José Dinis dos Santos, Bloco 
2, nº 32, 2º I, freguesia de Oliveira do Douro, nos 
termos informados.
38- DESPEJO DE ANTÓNIO MANUEL DA SILVA MO-
REIRA, ARRENDATÁRIO DA HABITAÇÃO, SITA NA 
RUA CASTANHEIRA DO RIBATEJO, Nº 204, 2º DTº, 
FREGUESIA DE AVINTES
Of. 825.13.GS.CA de 03.05.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.14”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o despejo de António Manuel da Silva Moreira, 
arrendatário da habitação sita na Rua Castanheira 
do Ribatejo, nº. 204, 2º. Direito, freguesia de Avin-
tes, nos termos informados.

DIVERSOS
39- RELATÓRIO DO DESEMPENHO DA UNIDADE 
ORGÂNICA DO PROJETO MUNICIPAL ‘AVENIDA DA 
REPÚBLICA ATÉ AO MAR’ (SIADAP 1), REFERENTE 
AO ANO DE 2012.
REF. 69/2013_Proj.s de 30-05-2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o relatório do desempenho da unidade orgânica 
do Projeto Municipal “Avenida da República até ao 
Mar” (SIADAP 1). Referente ao ano de 2012, nos 
termos propostos.
40- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE UMA COMPAR-
TICIPAÇÃO FINANCEIRA NO VALOR DE 4.000,00 
EUROS À JUNTA DE FREGUESIA DE PEROSINHO 
PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO “PEROSINHO 
CULTURAL”
Of. 208/13 de 10.05.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a atribuição de uma comparticipação financeira 
no valor de 4.000,00 € à Junta de Freguesia de 
Perosinho, para a realização do evento Perosinho 
Cultural.
VOTAÇÃO:

A FAVOR: _____________
CONTRA: ______________
ABSTENÇÃO: _____________

E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 35 minutos, o Senhor Vice-Presidente de-
clarou encerrada a reunião, da qual se elaborou a 
presente minuta aprovada, por unanimidade, nos 
termos do disposto no art.º 27.º do CPA, e no nº. 3 
do art. 92º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
bem como do nº. 3 do art. 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2009.11.06.
E eu, António Carlos Sousa Pinto, o Diretor Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Vice-Presidente da Câmara, (Firmino Pereira)

B.3. MINUTA DA ATA N.º 15
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
26 DE JUNHO DE 2013
PRESENTES:
- A Senhora Vereadora Maria Amélia Traça Macha-
do;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Veneranda de Lurdes 
Barbosa Carneiro;
- O Senhor Vereador Francisco Mário Dorminsky de 
Carvalho;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira; 
- O Senhor Vereador Dr. Mário Rui Figueira de Cam-
pos Fontemanha;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira
- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
Azevedo 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO Nº. 1 DO ARTº. 64 DA LEI Nº. 169/99:  
- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Filipe 
Menezes Lopes
- O Senhor Vice-Presidente Firmino Jorge Anjos Pe-
reira
- O Senhor Vereador Dr. Eduardo Vítor de Almeida 
Rodrigues; 
- O Senhor Vereador Eng.º Rui Jorge Almeida Car-
doso;
PRESIDIU À REUNIÃO: - A Senhora Vereadora Ma-
ria Amélia Traça Machado;
SECRETARIOU A REUNIÃO: - O Senhor Director 
Municipal de Administração e Finanças, Dr. António 
Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 17 horas e 05 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 35 minutos

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 13 DA REU-
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NIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 05 DE JU-
NHO DE 2013 
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
definitivamente a Ata nº 13 da Reunião Ordinária 
realizada no dia 5 de Junho de 2013.
2- APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO AOS SEGUINTES 
REGULAMENTOS:
- Regulamento Municipal de Taxas e Compensações 
Urbanísticas;
- Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia;
- Regulamento Interno da Feira Grossista dos Car-
valhos;
- Regulamento do Licenciamento Municipal de Ati-
vidades Diversas; e
- Regulamento Municipal de Defesa da Paisagem, 
Publicidade e Ocupação de Espaço Público.
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar a 
alteração ao Regulamento Municipal de Taxas e 
Compensações Urbanísticas; ao Regulamento de 
Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova 
de Gaia; o Regulamento Interno da Feira Grossista 
dos Carvalhos; ao Regulamento do Licenciamento 
Municipal de Atividades Diversas e ao Regulamen-
to Municipal de Defesa da Paisagem, Publicidade e 
Ocupação de Espaço Público, nos termos das in-
formações nºs. 50/DMCJAAN, 51/DMCJAAN 52/
DMCJAAN 53/DMCJAAN e 54/DMCJAAN, da DMAJ. 
Mais foi deliberado submeter os presentes regula-
mentos à aprovação da Assembleia Municipal.
VOTAÇÃO: A FAVOR: 5 votos do PSD/CDS-PP
ABSTENÇÃO: 2 abstenções do PS

DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO E OBRAS NO 
ESPAÇO PÚBLICO
3- INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DELFIM DE 
LIMA, RUA DA RECHOUSA E RUA DAS INDUSTRIAS 
EM CANELAS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS SO-
LICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS
 Inf. 13478/13/DMM de 2013.06.04
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total do pagamento das taxas relativas 
à interrupção de trânsito na Rua Delfim de Lima, 
Rua da Rechousa e Rua das Industrias, freguesia 
de Canelas, solicitado pela Junta de Freguesia de 
Canelas, nos termos da Informação nº 13478/13/
DMM de 2013.06.04.
4- INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO E ESTACIONAMEN-
TO DEVIDO À REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE S. PE-
DRO DA AFURADA – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TA-
XAS SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DA 
AFURADA
Vem á Câmara para ratificação
Inf. 13995/13/DMM de 2013.06.12
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara para 
ratificação. 2013.06.19”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratifi-

car o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 
2013.06.19 que aprovou a isenção de taxas devidas 
pela interrupção de trânsito nas Festas de S. Pedro 
2013, freguesia de Afurada, solicitado pela Junta 
de Freguesia de S. Pedro de Afurada, nos termos 
da Informação nº 13995/13/DMM de 2013.06.12.
5- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NAS RUAS 
FONTE DA CASTINHA E NOVA DA RAINHA – FRE-
GUESIA DE ARCOZELO
Inf. 12670/13/DMM de 2013.05.23
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
Postura Municipal de Trânsito, nos termos da Infor-
mação nº 12670/13/DMM de 2013.05.23.
6- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DA 
IGREJA DESFEITA – FREGUESIA DE S. FÉLIX DA 
MARINHA
Inf. 11582/13/DMM de 2013.05.10
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
Postura Municipal de Trânsito, nos termos da Infor-
mação nº 11582/13/DMM de 2013.05.10.
7- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DO 
AGUEIRO – FREGUESIA DE MAFAMUDE
Inf. 11156/13/DMM de 2013.05.07
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
Postura Municipal de Trânsito, nos termos da Infor-
mação nº 11156/13/DMM de 2013.05.07.
8- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 5 
DE OUTUBRO (ENTRONCAMENTO COM A RUA 1º 
DE MAIO), FREGUESIA DE AVINTES
Inf. 8629/13/DMM de 2013.04.29
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
Postura Municipal de Trânsito, nos termos da Infor-
mação nº 8629/13/DMM de 2013.04.29.
9- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA VEREDA 
JOÃO PAULO II – FREGUESIA DE CANIDELO
 Inf. 10783/13/DMM de 2013.04.30
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
Postura Municipal de Trânsito, nos termos da Infor-
mação nº 10783/13/DMM de 2013.04.30.
10- IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM ZONA 
ENVOLVENTE A RECINTO ESCOLAR – FREGUESIA 
DE CANIDELO
Inf. 11580/13/DMM de 2013.05.15
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
Postura Municipal de Trânsito, nos termos da Infor-
mação nº 11580/13/DMM de 2013.05.15.
11- ANULAÇÃO DE SINAL DE CEDÊNCIA DE PASSA-
GEM B9d NA RUA DO LOUREIRO – FREGUESIA DA 
MADALENA
Inf. 11604/13/DMM de 2013.05.10
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
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Postura Municipal de Trânsito, nos termos da Infor-
mação nº 11604/13/DMM de 2013.05.10.
12- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
SEM SAÍDA E ESTACIONAMENTO NA RUA DOS 
CHÃOS DO SOBREIRO – FREGUESIA DE MAFAMU-
DE
Inf. 11151/13/DMM de 2013.05.07
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
Postura Municipal de Trânsito, nos termos da Infor-
mação nº 11151/13/DMM de 2013.05.07.
13- IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂN-
SITO NA RUA JOSÉ FRANCISCO DIAS – FREGUESIA 
DE AVINTES
Inf. 10176/13/DMM de 2013.05.09
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
Postura Municipal de Trânsito, nos termos da Infor-
mação nº 10176/13/DMM de 2013.05.09.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COE-
SÃO SOCIAL
14- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA DO 
PROGRAMA METROPOLITANO DE EMERGÊNCIA SO-
CIAL DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Protocolo de Cooperação Financeira a estabe-
lecer entre o Município de Vila Nova de Gaia e a 
Área Metropolitana do Porto, relativo ao Programa 
Metropolitano de Emergência Social da Área Me-
tropolitana do Porto, nos termos da Informação nº 
14805/2013/DME de 2013.06.21
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA E DA 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
15- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUIDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE OLI-
VEIRA DO DOURO
Inf. 311/DMAEA/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade apro-
var a dispensa total do pagamento da taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, solicita-
do pela Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, 
nos termos da Informação nº 311/DMAEA/2013 de 
2013.05.29.
16- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUIDO 
SOLICITADO PELA PARÓQUIA DE SÃO PEDRO DE 
PEDROSO
Inf. 312/Ambiente/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total do pagamento da taxa devida pela 

emissão da licença especial de ruído, solicitado pela 
paróquia de São Pedro de Pedroso, nos termos da 
Informação nº 312/DMAEA/2013 de 2013.05.29.
17- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUIDO 
SOLICITADO PELO SENHOR JOSÉ RICARDO LOPES 
Inf. 318/Ambiente/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total do pagamento da taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, solicitado por 
José Ricardo Lopes, nos termos da Informação nº 
318/Ambiente/2013 de 2013.05.31.
18- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUIDO 
SOLICITADO PELA ESCOLA EB 2/3 DE VALADARES 
Inf. 319/Ambiente/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total do pagamento da taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, solicitado pela 
EB 2/3 de Valadares, nos termos da Informação nº 
319/2013/Ambiente de 2013.06.11.
19- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUIDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVIN-
TES
Inf. 320/Ambiente/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total do pagamento da taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, solicitado pela 
Junta de Freguesia de Avintes, nos termos da Infor-
mação nº 320/Ambiente/2013 de 2013.05.30.
20- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUIDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DA MA-
DALENA
Inf. 328/Ambiente/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total do pagamento da taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, solicitado pela 
Junta de Freguesia da Madalena, nos termos da In-
formação nº 328/Ambiente/2013 de 2013.06.04.
21- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUIDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CRES-
TUMA
Inf. 336/DMAEA/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total do pagamento da taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, solicitado pela 
Junta de Freguesia de Crestuma, nos termos da In-
formação nº 336/DMAEA/2013 de 2013.06.07.
22- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUIDO 
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SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AR-
COZELO
Inf. 341/Ambiente/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total do pagamento da taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, solicitado pela 
Junta de Freguesia de Arcozelo, nos termos da In-
formação nº 341/Ambiente/2013 de 2013.06.11.
23- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUIDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE SEI-
XEZELO
Inf. 344/Ambiente/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total do pagamento da taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, solicitado pela 
Junta de Freguesia de Seixezelo, nos termos da In-
formação nº 344/Ambiente/2013 de 2013.06.11.
24- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DEVIDA PELA 
EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS DE RUIDO 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO AL-
QUEBRE
Inf. 355/DMAEA/2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa total do pagamento da taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, solicitado pela 
Associação de Pais do Alquebre, nos termos da In-
formação nº 355/DMAEA/2013 de 2013.06.14.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E 
QUALIDADE DE VIDA
25- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZA-
ÇÃO DE UMA MOSTRA DE ARTESANATO NO LAR-
GO DO PALHEIRINHO SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE AVINTES
 Inf. 47/2013 DMASQV de 2013.06.11
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade aprovar a dispensa to-
tal do pagamento da taxa pela ocupação de espaço 
público, solicitado pela Junta de Freguesia de Avin-
tes, para a realização de uma Mostra de Artesana-
to, nos termos da Informação nº 47/DMASQV/2013 
de 2013.06.11.
26- ACORDO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIAÇÃO DE BA-
RES DA ZONA HISTÓRICA DO PORTO PARA A PRO-
MOÇÃO DE MOSTRAS DE ARTESANATO
Inf. 48/2013 DMASQV de 2013.06.11
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.06.21”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Acordo de Parceria entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e a Associação de bares da Zona Histórica 
do Porto para a Promoção de Mostras de Artesana-
to, nos termos da Informação nº 48/2013/DMASQV 

de 2013.06.11.
27- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA  
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 ho-
ras e 35 minutos, a Senhora Vereadora declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te minuta aprovada, por unanimidade, nos termos 
do disposto no art.º 27.º do CPA, e no nº. 3 do 
art.º 92º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
bem como do nº. 3 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2009.11.06.
E eu, António Carlos de Sousa Pinto o Diretor Mu-
nicipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
A Vereadora, (Amélia Traça)



Nº 30 | junho 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

16

DESPACHO N°12/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Diretor Municipal de Administração e 
Finanças nos termos da Lei 2/2004, de 15 de 
janeiro redação dada pela Lei 64/2011, de 22 
de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. Com a entrada em vigor da nova organização, as 
comissões de serviço, em regime de substituição, 
dos cargos de direção superior de 1º grau, cessa-
ram conforme decorre do Despacho 07/P/2013, de 
4 de abril;
III. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de diretor municipal de administração e fi-
nanças, que corresponde a cargo de direção supe-
rior de 1º grau, a exercer em comissão de serviço 
nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 4º da Lei 
49/2012, de 29 de agosto;
IV. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em casa de vacatura do lugar;
V. É urgente o provimento do titular do cargo de 
direção municipal de administração e finanças, cuja 
comissão de serviço cessou, para que não se ve-
rifiquem quaisquer hiatos na gestão dos serviços 
municipais;
VI. Importa, pois, prover o cargo de Diretor Muni-
cipal de Administração e Finanças, que se encontra 
vago;
VII. O licenciado António Carlos de Sousa Pinto, 
vinculado à Administração Pública é técnico supe-
rior do mapa de pessoal do Município de Vila Nova 
de Gaia e exerceu, até agora, o cargo de Diretor 
Municipal de Administração e Finanças, possuindo 
a competência técnica, aptidão, experiência profis-
sional e formação adequada ao exercício da res-
petiva função, como se comprova pelo curriculum 
vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Diretor Municipal de Administração e 
Finanças o licenciado em Direito António Carlos de 
Sousa Pinto, técnico superior do mapa de pessoal 
do Município de Vila Nova de Gaia.

Este despacho produz efeitos a 1 de junho de 2013.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 3 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°13/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Diretor Municipal dos Assuntos Ju-
rídicos nos termos da Lei 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, de 
22 de dezembro, aplicável à administração lo-
cal pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. Com a entrada em vigor da nova organização, as 
comissões de serviço, em regime de substituição, 
dos cargos de direção superior de 1º grau, cessa-
ram conforme decorre do Despacho 07/P/2013, de 
4 de abril;
III. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de diretor municipal de assuntos jurídicos, 
que corresponde a cargo de direção superior de 1º 
grau, a exercer em comissão de serviço nos termos 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 4º da Lei 49/2012, 
de 29 de agosto;
IV. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em casa de vacatura do lugar;
V. É urgente o provimento do titular do cargo de di-
reção municipal dos assuntos jurídicos, cuja comis-
são de serviço cessou, para que não se verifiquem 
quaisquer hiatos na gestão dos serviços municipais;
VI. Importa, pois, prover o cargo de Diretor Muni-
cipal dos Assuntos Jurídicos, que se encontra vago;
VII. O licenciado Rui Fernando de Oliveira Gue-
des Maia, vinculado à Administração Pública é téc-
nico superior do mapa de pessoal do Município de 
Vila Nova de Gaia e exerceu, até agora, o cargo de 
Diretor Municipal de Assuntos Jurídicos, possuindo 
a competência técnica, aptidão, experiência profis-
sional e formação adequada ao exercício da res-
petiva função, como se comprova pelo curriculum 
vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Diretor Municipal dos Assuntos Jurídi-

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO 
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cos o licenciado em Direito Rui Fernando de Oliveira 
Guedes Maia, técnico superior do mapa de pessoal 
do Município de Vila Nova de Gaia.
Este despacho produz efeitos a 1 de junho de 2013.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 3 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°14/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Diretora Municipal de Gestão e Obras 
no Espaço Público nos termos da Lei 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à ad-
ministração local pela Lei 49/2012, de 29 de 
agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. Com a entrada em vigor da nova organização, as 
comissões de serviço, em regime de substituição, 
dos cargos de direção superior de 1º grau, cessa-
ram conforme decorre do Despacho 07/P/2013, de 
4 de abril;
III. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de diretor municipal de gestão e obras no 
espaço público, que corresponde a cargo de dire-
ção superior de 1º grau, a exercer em comissão de 
serviço nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 
4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
IV. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em casa de vacatura do lugar;
V. É urgente o provimento do titular do cargo de 
direção municipal de gestão e obras no espaço pú-
blico, cuja comissão de serviço cessou, para que 
não se verifiquem quaisquer hiatos na gestão dos 
serviços municipais;
VI. Importa, pois, prover o cargo de Diretor Muni-
cipal de Gestão e Obras no Espaço Público, que se 
encontra vago;
VII. A licenciada Maria Teresa Ferreira Braga 
Barbosa, vinculada à Administração Pública é téc-
nica superior do mapa de pessoal do Município de 
Vila Nova de Gaia e exerceu, até agora, o cargo de 
Diretora Municipal de Vias Municipais e Mobilidade, 
possuindo a competência técnica, aptidão, experi-
ência profissional e formação adequada ao exer-
cício da respetiva função, como se comprova pelo 
curriculum vitae que se anexa.
Assim:

Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração locai 
peia Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Diretora Municipal de Gestão e Obras 
no Espaço Público a licenciada em engenharia civil 
Maria Teresa Ferreira Braga Barbosa, técnica supe-
rior do mapa de pessoal do Município de Vila Nova 
de Gaia.
Este despacho produz efeitos a 1 de junho de 2013.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 3 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°15/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Diretora Municipal de Educação e Co-
esão Social nos termos da Lei 2/2004, de 15 
de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração 
local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. Com a entrada em vigor da nova organização, as 
comissões de serviço, em regime de substituição, 
dos cargos de direção superior de 1º grau, cessa-
ram conforme decorre do Despacho 07/P/2013, de 
4 de abril;
III. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de diretor municipal de educação e coesão 
Social, que corresponde a cargo de direção supe-
rior de 1º grau, a exercer em comissão de serviço 
nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 4º da Lei 
49/2012, de 29 de agosto;
IV. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em casa de vacatura do lugar;
V. É urgente o provimento do titular do cargo de di-
reção municipal de educação e coesão Social, cuja 
comissão de serviço cessou, para que não se ve-
rifiquem quaisquer hiatos na gestão dos serviços 
municipais;
VI. Importa, pois, prover o cargo de Diretor Muni-
cipal de Educação e Coesão Social, que se encontra 
vago;
VII. A licenciada Vera Lúcia Branco Pacheco, vin-
culada à Administração Pública é técnica superior 
do mapa de pessoal do Município de Vila Nova de 
Gaia e exerceu, até agora, o cargo de Diretora Mu-
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nicipal de Educação, possuindo a competência téc-
nica, aptidão, experiência profissional e formação 
adequada ao exercício da respetiva função, como 
se comprova pelo curriculum vitae que se anexa.
Assim;
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Diretora Municipal de Educação e Coe-
são Social a licenciada em engenharia eletrotécnica 
e computadores Vera Lúcia Branco Pacheco, técnica 
superior do mapa de pessoal do Município de Vila 
Nova de Gaia.
Este despacho produz efeitos a 1 de junho de 2013.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 3 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°16/P/2013
Designação em regime de substituição para 
o cargo de Diretor Municipal de Urbanismo e 
Ambiente nos termos da Lei 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, de 
22 de dezembro, aplicável à administração lo-
cal pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. Com a entrada em vigor da nova organização, as 
comissões de serviço, em regime de substituição, 
dos cargos de direção superior de 1º grau, cessa-
ram conforme decorre do Despacho 07/P/2013, de 
4 de abril;
III. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de diretor municipal de urbanismo e ambien-
te, que corresponde a cargo de direção superior 
de 1º grau, a exercer em comissão de serviço nos 
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 4º da Lei 
49/2012, de 29 de agosto;
IV. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em casa de vacatura do lugar;
V. É urgente o provimento do titular do cargo de 
direção municipal de urbanismo e ambiente, cuja 
comissão de serviço cessou, para que não se ve-
rifiquem quaisquer hiatos na gestão dos serviços 
municipais;
VI. Importa, pois, prover o cargo de Diretor Muni-
cipal de Urbanismo e Ambiente, que se encontra 

vago;
VII. O licenciado Carlos Alexandre de Sousa Car-
valho Bogas, vinculado à Administração Pública é 
técnico superior do mapa de pessoal do Município 
de Vila Nova de Gaia e exerceu, até agora, o car-
go de Diretor Municipal de Urbanismo, possuindo 
a competência técnica, aptidão, experiência profis-
sional e formação adequada ao exercício da res-
petiva função, como se comprova pelo curriculum 
vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Diretor Municipal de Urbanismo e Am-
biente o licenciado em arquitetura Carlos Alexandre 
de Sousa Carvalho Bogas, técnico superior do mapa 
de pessoal do Município de Vila Nova de Gaia.
Este despacho produz efeitos a 1 de junho de 2013.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 3 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°17/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Comandante de Bombeiros Sapado-
res nos termos da alínea a) do n.º 2, do artigo 
68° da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro na 
redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
janeiro e nos termos do disposto no artigo 7º 
do Decreto-Lei 106/2002, de 13 de abril
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. Com a entrada em vigor da nova organização, as 
comissões de serviço, em regime de substituição, 
dos cargos de direção superior de 1º grau, cessa-
ram conforme decorre do Despacho 07/P/2013, de 
4 de abril;
III. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de comandante de Bombeiros Sapadores, a 
exercer em comissão de serviço nos termos do n.º 
5 do artigo 7º do Decreto-Lei 106/2002, de 13 de 
abril;
IV. Que de acordo com a alínea a) do n.º 2, do 
artigo 68° da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro 
na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
janeiro e nos termos do disposto no artigo 7º do 
Decreto-lei 106/2002, de 13 de abril, o cargo de 
comandante de companhia de bombeiros sapado-
res pode ser exercido em regime de substituição;
V. É urgente o provimento do titular do cargo de 
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Comandante de Bombeiros Sapadores, para que 
não se verifiquem quaisquer hiatos na gestão dos 
serviços municipais;
Importa, pois, prover o cargo de Comandante de 
Bombeiros Sapadores, que se encontra vago;
VII. O licenciado Salvador Pinho Ferreira de Al-
meida vinculado à Administração Pública é técnico 
superior do mapa de pessoal do Município de Vila 
Nova de Gaia e exerceu, até agora, o cargo de Di-
retor Municipal de Bombeiros e Proteção Civil, pos-
suindo a competência técnica, aptidão, experiência 
profissional e formação adequada ao exercício da 
respetiva função, como se comprova pelo curricu-
lum vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 2, do artigo 68° 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro na redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e nos 
termos do disposto no artigo 7º do Decreto-Lei 
106/2002, de 13 de abril, nomeio em regime de 
substituição e pelo período necessário até à finali-
zação do procedimento concursal correspondente, 
no cargo de Comandante de Bombeiros Sapadores 
o licenciado em Engenharia Civil, Salvador Pinho 
Ferreira de Almeida, técnico superior do mapa de 
pessoal do Município de Vila Nova de Gaia.
Este despacho produz efeitos a 1 de junho de 2013.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 3 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°18/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão Municipal de Coor-
denação Jurídica e apoio à Atividade Normati-
va nos termos da Lei 2/2004, de 15 de janei-
ro, na redação dada pela Lei 64/2011, de 22 
de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.° 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal de coordena-
ção jurídica e apoio à atividade normativa, que cor-
responde a cargo de direção intermédia de 2º grau, 
a exercer em comissão de serviço nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 4º da Lei 49/2012, de 
29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 

de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Di-
visão Municipal de Coordenação Jurídica e apoio à 
Atividade Normativa, que se encontra vago;
V. A licenciada Paula Cristina Cunha Teixeira, 
vinculada à Administração Pública é técnica supe-
rior do mapa de pessoal do Município de Vila Nova 
de Gaia, tem exercido cargos de direção intermé-
dia, possuindo a competência técnica, aptidão, 
experiência profissional e formação adequada ao 
exercício da respetiva função, como se comprova 
pelo curriculum vitae que se anexa,
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal de Coor-
denação Jurídica e Apoio à Atividade Normativa a 
licenciada em Direito Paula Cristina Cunha Teixeira, 
técnica superior do mapa de pessoal do Município 
de Vila Nova de Gaia.
Este despacho produz efeitos a um de junho de 
2013.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 3 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°19/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão Municipal de Con-
tencioso nos termos da Lei 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, de 
22 de dezembro, aplicável à administração lo-
cal pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n,° 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal de contencio-
so, que corresponde a cargo de direção intermédia 
de 2º grau, a exercer em comissão de serviço nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4º da Lei 
49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Di-
visão Municipal de Contencioso, que se encontra 
vago;
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V. A licenciada Maria José da Costa Soares, vincu-
lada à Administração Pública é técnica superior do 
mapa de pessoal do Município de Vila Nova de Gaia, 
tem exercido cargos de direção intermédia, pos-
suindo a competência técnica, aptidão, experiência 
profissional e formação adequada ao exercício da 
respetiva função, como se comprova pelo curricu-
lum vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal de Conten-
cioso a licenciada em Direito Maria José da Costa 
Soares, técnica superior do mapa de pessoal do 
Município de Vila Nova de Gaia.
Este despacho produz efeitos a um de junho de 
2013.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 3 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°20/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão Municipal de Asses-
soria Jurídica nos termos da Lei 2/2004, de 15 
de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração 
local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.° 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal de assessoria 
jurídica, que corresponde a cargo de direção inter-
média de 2º grau, a exercer em comissão de servi-
ço nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4º da 
Lei 49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Divi-
são Municipal de Assessoria Jurídica, que se encon-
tra vago;
V. A licenciada Maria Conceição Almeida Araújo 
Monteiro Rocha, vinculada à Administração Públi-
ca é técnica superior do mapa de pessoal do Muni-
cípio de Vila
Nova de Gaia, tem exercido cargos de direção in-

termédia, possuindo a competência técnica, apti-
dão, experiência profissional e formação adequada 
ao exercício da respetiva função, como se compro-
va peio curriculum vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal de Assesso-
ria Jurídica a licenciada em Direito Maria Conceição 
Almeida Araújo Monteiro Rocha, técnica superior do 
mapa de pessoal do Município de Vila Nova de Gaia.
Este despacho produz efeitos a um de junho de 
2013.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 3 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°21/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão Municipal de Ação 
Social nos termos da Lei 2/2004, de 15 de ja-
neiro, na redação dada pela Lei 64/2011, de 
22 de dezembro, aplicável à administração lo-
cal pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.° 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal de ação so-
cial, que corresponde a cargo de direção intermédia 
de 2º grau, a exercer em comissão de serviço nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4º da Lei 
49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Divi-
são Municipal de Ação Social, que se encontra vago;
V. A licenciada Olívia Maria de Oliveira Rito, vin-
culada à Administração Pública é técnica superior 
do mapa de pessoal do Município de Vila Nova de 
Gaia, tem exercido cargos de direção intermédia, 
possuindo a competência técnica, aptidão, experi-
ência profissional e formação adequada ao exer-
cício da respetiva função, como se comprova pelo 
curriculum vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
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15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal de Ação 
Social a licenciada em serviço social Olívia Maria de 
Oliveira Rito, técnica superior do mapa de pessoal 
do Município de Vila Nova de Gaia.
Este despacho produz efeitos a um de junho de 
2013.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 3 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°22/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Diretora de Departamento Municipal 
de Equipamentos Municipais nos termos da 
Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicá-
vel à administração local pela Lei 49/2012, de 
29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.° 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de diretor de departamento municipal de 
equipamentos municipais, que corresponde a cargo 
de direção intermédia de 1º grau, a exercer em co-
missão de serviço nos termos da alínea b) do n.º 1 
do artigo 4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Diretor de De-
partamento Municipal de Equipamentos Municipais, 
que se encontra vago;
V. A licenciada Dora Paula Henriques Ferreira da 
Maia, vinculada à Administração Pública é técnica 
superior do mapa de pessoal do Município de Vila 
Nova de Gaia, tem exercido cargos de direção su-
perior e intermédia, possuindo a competência téc-
nica, aptidão, experiência profissional e formação 
adequada ao exercício da respetiva função, como 
se comprova pelo curriculum vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 

no cargo de Diretora de Departamento Municipal 
de Equipamentos Municipais a licenciada em Enge-
nharia Civil Dora Paula Henriques Ferreira da Maia, 
técnica superior do mapa de pessoal do Município 
de Vila Nova de Gaia.
Este despacho produz efeitos a um de junho de 
2013.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 3 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°23/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão Municipal do Pro-
jeto de Encostas do Douro nos termos da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicá-
vel à administração local pela Lei 49/2012, de 
29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal de Projeto de 
Encostas do Douro, que corresponde a cargo de di-
reção intermédia de 2º grau, a exercer em comis-
são de serviço nos termos da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Divi-
são Municipal de Projeto de Encostas do Douro, que 
se encontra vago;
V. A licenciada Dina Maria Martins Henriques 
Esteves, vinculada à Administração Pública é téc-
nica superior do mapa de pessoal do Município de 
Vila Nova de Gaia, tem exercido cargos de direção 
intermédia, possuindo a competência técnica, apti-
dão, experiência profissional e formação adequada 
ao exercício da respetiva função, como se compro-
va pelo curriculum vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal do Projeto 
de Encostas do Douro a licenciada em arquitetu-
ra Dina Maria Martins Henriques Esteves, técnica 
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superior do mapa de pessoal do Município de Vila 
Nova de Gaia.
Este despacho produz efeitos a um de junho de 
2013.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 3 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°24/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão Municipal Projeto 
da Avenida da Republica até ao Mar nos ter-
mos da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na reda-
ção dada pela Lei 64/2011, de 22 de dezem-
bro, aplicável à administração local pela Lei 
49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal de Projeto da 
Avenida da Republica até ao Mar, que corresponde 
a cargo de direção intermédia de 2º grau, a exercer 
em comissão de serviço nos termos da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Divi-
são Municipal de Projeto da Avenida da Republica 
até ao Mar, que se encontra vago;
V. A licenciada Maria de Fátima Morais Laran-
jeira, vinculada à Administração Pública é técnica 
superior do mapa de pessoal do Município de Vila 
Nova de Gaia, tem exercido cargos de direção in-
termédia, possuindo a competência técnica, apti-
dão, experiência profissional e formação adequada 
ao exercício da respetiva função, como se compro-
va pelo curriculum vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal Projeto da 
Avenida da Republica até ao Mar a licenciada em 
planeamento regional e urbano, Maria de Fátima 
Morais Laranjeira, técnica superior do mapa de pes-
soal do Município de Vila Nova de Gaia.
Este despacho produz efeitos a um de junho de 

2013
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 3 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°25/RC/2013
Considerando,
Que é da competência do Presidente da Câmara 
fixar as funções e competências dos Vereadores, 
incumbindo-os de tarefas específicas;
Que o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, no âmbito desta competência, bem como 
da delegação que lhe foi conferida em reunião de 
Câmara de 06 de Novembro de 2009, delegou e 
subdelegou em mim as competências constantes 
do seu despacho n° 44/PCM/2011, de 8 de Julho;
Que nos termos destes mesmos despachos, o Se-
nhor Presidente da Câmara conferiu-me, ainda, po-
deres de subdelegação;
Assim, ao abrigo do n° 2 do artigo 35° do Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e no 
uso da competência que me é conferida pelos n.ºs 
1 e 3 do artigo 70° da Lei n° 169/99 de 18 de Se-
tembro, na redação dada pela Lei n° 5-A/2002, de 
11 de Janeiro:
1- Subdelego no Senhor Comandante de Bom-
beiros Sapadores, Eng.º Salvador de Pinho 
Ferreira de Almeida, as seguintes competên-
cias:
a) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente, relativos aos Bombeiros e Protec-
ção Civil, executar quanto a estes, as deliberações 
de Câmara, despachos e orientações do Senhor 
Presidente e minhas, bem como assinar e visar 
a respetiva correspondência expedida a qualquer 
pessoa ou entidade, pública ou privada;
b) Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos aos serviços municipais de Protecção 
Civil e Bombeiros, quanto às seguintes matérias:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas;
- Conceder licença sem vencimento até 90 dias
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador:
- Decidir, nos termos da lei, em matéria de dura-
ção e horário de trabalho, no âmbito da modalidade 
deste ultimo superiormente fixada:
2- Autorizo o Senhor Comandante de Bombei-
ros Sapadores, a subdelegar as competências 
objeto do presente despacho.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 03 de Ju-
nho de 2013
O Vereador, (Rui Cardoso, Eng.º)
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DESPACHO N°26/P/2013
Designação em regime de substituição para 
o cargo de Chefe de Divisão Municipal de 
Planeamento Urbanístico nos termos da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicá-
vel à administração local pela Lei 49/2012, de 
29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal de planeamen-
to urbanístico, que corresponde a cargo de direção 
intermédia de 2º grau, a exercer em comissão de 
serviço nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 
4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Divi-
são Municipal de Planeamento Urbanístico, que se 
encontra vago;
V. O licenciado Alberto Rogério Príncipe Sá 
Araújo Simões, vinculado à Administração Pública 
é técnico superior do mapa de pessoal do Município 
de Vila Nova de Gaia, tem exercido cargos de dire-
ção intermédia, possuindo a competência técnica, 
aptidão, experiência profissional e formação ade-
quada ao exercício da respetiva função, como se 
comprova pelo curriculum vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal de Plane-
amento Urbanístico o licenciado em planeamento 
regional e urbano Alberto Rogério Príncipe Sá Araú-
jo Simões técnico superior do mapa de pessoal do 
Município de Vila Nova de Gaia.
Este despacho produz efeitos a um de junho de 
2013.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 3 de junho 
de 2013.
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°27/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Diretora de Departamento Municipal 

de Equipamentos Municipais nos termos da 
Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicá-
vel à administração local pela Lei 49/2012, de 
29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de diretor de departamento municipal de 
equipamentos municipais, que corresponde a cargo 
de direção intermédia de 1º grau, a exercer em co-
missão de serviço nos termos da alínea b) do n.º 1 
do artigo 4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Diretor de De-
partamento Municipal de Equipamentos Municipais, 
que se encontra vago;
V. A licenciada Dora Paula Henriques Ferreira da 
Maia, vinculada à Administração Pública é técnica 
superior do mapa de pessoal do Município de Vila 
Nova de Gaia, tem exercido cargos de direção su-
perior e intermédia, possuindo a competência téc-
nica, aptidão, experiência profissional e formação 
adequada ao exercício da respetiva função, como 
se comprova pelo curriculum vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Diretora de Departamento Municipal 
de Equipamentos Municipais a licenciada em Enge-
nharia Civil Dora Paula Henriques Ferreira da Maia, 
técnica superior do mapa de pessoal do Município 
de Vila Nova de Gaia.
Este despacho produz efeitos a um de junho de 
2013.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 3 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°28/VP/2013
Considerando que,
Compete ao Presidente da Câmara Municipal fixar 
as competências dos Vereadores, incumbindo-os de 
tarefas específicas;
O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
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Nova de Gaia, no âmbito da sobredita competência, 
bem assim da delegação de competências que lhe 
foi conferida pela Câmara Municipal, me delegou e 
subdelegou as competências constantes do Despa-
cho n.º 43/PCM/2011, de 8 de Julho;
Nos termos daquele Despacho, o Senhor Presidente 
da Câmara me conferiu poderes de subdelegação;
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 35.° 
do Código de Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de No-
vembro, no uso da competência que me é conferida 
pelos n.ºs 1 e 3 do artigo 70.° da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Novembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
Subdelego, com poderes de subdelegação, na 
Senhora Diretora Municipal de Gestão e Obras 
no Espaço Público, Eng.ª Maria Teresa Ferrei-
ra Braga Barbosa, no âmbito dos serviços sob 
a sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências:
1. Despachar todos os assuntos relativos à Direc-
ção Municipal, executar as deliberações da Câmara 
e os Despachos e orientações do Presidente da Câ-
mara e do Vice-Presidente da Câmara, bem como 
assinar a respetiva correspondência expedida, com 
destino a quaisquer entidades e organismos públi-
cos ou particulares;
2. Decidir sobre todos os atos inerentes à conceção, 
construção e reabilitação de vias municipais, des-
de o momento da elaboração da informação inicial 
fundamentada ou proposta de cabimento, assegu-
rando ainda a elaboração de todos os elementos 
da solução da obra necessários ao procedimento de 
contratação;
3. Aprovar os autos de medição dos trabalhos nor-
mais e a mais em empreitadas, até ao montante da 
adjudicação e respetivas revisões de preço;
4. Certificar a boa execução das obras municipais;
5. Organizar todos os serviços da Direcção Munici-
pal, bem assim definir as suas funções, competên-
cias e recursos;
6. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos às unidades orgânicas integradas na 
Direcção Municipal, quanto às seguintes matérias:
a) Aprovar e alterar mapas de férias e restantes 
decisões relativas a férias, com respeito pelo inte-
resse do serviço;
b) Justificar ou injustificar faltas;
c) Decidir, nos termos da lei, em matéria de dura-
ção e horário de trabalho, no âmbito da modalidade 
deste último superiormente fixada.
Paços do Concelho, ao 03 de Junho de 2013
O Vice- Presidente da Câmara, (Firmino Pereira)

DESPACHO N°29/VP/2013
Considerando que,
Compete ao Presidente da Câmara Municipal fixar 
as competências dos Vereadores, incumbindo-os de 

tarefas específicas;
O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, no âmbito da sobredita competência, 
bem assim da delegação de competências que Ilhe 
foi conferida pela Câmara Municipal, me delegou e 
subdelegou as competências constantes do Despa-
cho n° 43/PCM/2011, de 08 de Julho;
Nos termos daquele despacho, o Senhor Presidente 
da Câmara me conferiu poderes de subdelegação;
Assim, ao abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 35° 
do Código de Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de No-
vembro, no uso da competência que me é conferida 
pelos n.ºs 1 e 3 do artigo 70° da Lei n.º 163/99, de 
18 de Novembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
Subdelego, com poderes de subdelegação, na 
Diretora Municipal de Educação e Coesão so-
cial, Eng.ª Vera Lúcia Branco Pacheco, no âm-
bito dos serviços sob a sua responsabilidade 
orgânica, as seguintes competências:
1. Genericamente, despachar todos os assuntos re-
lativos a tais serviços, executar as deliberações da 
Câmara e os despachos e orientações do Presidente 
da Câmara e do Vice-Presidente da Câmara, respei-
tantes aos mesmos, bem como assinar a respetiva 
correspondência expedita, com destino a quaisquer 
entidades e organismos públicos ou particulares;
2. Decidir sobre todos os atos inerentes à conceção, 
construção e manutenção de equipamentos educa-
tivos, equipamentos e instalações municipais, des-
de o momento da elaboração da informação inicial 
fundamentada/proposta de cabimento, asseguran-
do ainda a elaboração de todos os elementos da 
solução da obra necessários para o procedimento 
de contratação;
3. Aprovar autos de medição de trabalhos normais 
e a mais em empreitadas até ao montante da adju-
dicação e respetivas revisões de preços;
4. Certificar a boa execução das obras municipais;
5. Aprovar estudos ou projetos respeitantes a equi-
pamentos educativos, a equipamentos e instala-
ções municipais;
6. Gerir os recursos humanos dos estabelecimentos 
de educação e ensino nos casos e nos termos de-
terminados por lei;
7. Organizar todos os serviços da Direcção Munici-
pal, bem como definir as suas funções, competên-
cias e recursos;
8. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais integrados na 
Direcção Municipal, quanto às seguintes matérias:
8.1. Aprovar e alterar mapas de férias e restantes 
decisões relativas a férias, com respeito pelo inte-
resse do serviço;
8.2. Justificar ou injustificar faltas;
8.3. Conceder licença sem vencimento até 90 dias;
8.4. Decidir, nos termos da lei, em matéria de dura-
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ção e horário de trabalho, no âmbito da modalidade 
deste último superiormente fixada.
Paços do Concelho, 03 de Junho de 2013
O Vice- Presidente da Câmara, (Firmino Pereira)

DESPACHO N°30/VP/2013
Considerando,
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delgadas, do Presidente 
da Câmara;
A delegação de competências que me foi confe-
rida pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, através do Despacho nº 71/
PCM/2009, de 6 de Novembro de 2009
As competências atribuídas à Direção Municipal de 
Gestão e Obras do Espaço Público através do Des-
pacho nº 7076/2013, de 30 maio, correspondente 
à Estrutura Nuclear dos Serviços do Município de 
Vila Nova de Gaia;
Assim, ao abrigo do n.ºs 2 do art.º e 35º do Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei 442/91, de 15 de Novembro e no uso 
da competência que me é conferida pelos n.ºs 1, 2 
e 3 do art.º 70º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, da 
Lei nº 97/88, de 17 de agosto e do nº 6 do art.º 
12º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril,
Delego e subdelego, com faculdade de sub-
delegação, na Senhora Diretora Municipal de 
Gestão e Obras no Espaço Público, Engenhei-
ra Maria Teresa Ferreira Braga Barbosa as se-
guintes competências:
a) Propor, em articulação com outros serviços mu-
nicipais, estudos reguladores de gestão da publici-
dade e de defesa da paisagem nomeadamente no 
respeitante à ocupação do espaço público, mobiliá-
rio urbano e publicidade;
b) Emitir parecer técnico sobre a instalação de mo-
biliário urbano e sobre pedidos de licenciamento 
respetivos, bem como sobre pedidos de licencia-
mento de publicidade nas áreas do mobiliário urba-
no e licenciamento de publicidade e identificação;
c) Gerir a utilização e as intervenções no espaço 
público promovidas por quaisquer entidades;
d) Instruir, apreciar e informar todos os processos 
de licenciamento de mensagens publicitárias e de 
identificação previstos na lei e no Regulamento Mu-
nicipal de Publicidade e Defesa da Paisagem;
e) Zelar pelo cumprimento da legislação e normas 
em vigor no âmbito da gestão da publicidade e pro-
mover ações para a sua correta aplicação;
f) Fornecer os dados para a liquidação das taxas no 
âmbito do licenciamento da publicidade e ocupação 
do espaço público;
g) Emitir os alvarás relativos a publicidade e efetu-
ar os respetivos averbamentos;
h) Apreciar a comunicação prévia com prazo para 
os pedidos de ocupação de espaço público, no âm-

bito do regime designado "Licenciamento Zero"
i) Executar as ações definidas pelo plano estraté-
gico da Câmara Municipal, no que respeita à Pai-
sagem
Urbana;
j) Emitir pareceres sobre os pedidos de ocupação 
da via pública incluindo a ocupação com mobiliário 
urbano, nomeadamente esplanadas e similares;
k) Efetuar a gestão do mobiliário urbano e de pu-
blicidade;
I) Desenvolvimento gráfico de projetos, documen-
tos, relatórios e outros estudos.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 3 de junho 
de 2013.
A Vereadora, (Mercês Ferreira)

DESPACHO N°31/VMMF/2013
Considerando
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, do Presiden-
te da Câmara;
A delegação de competências que me foi confe-
rida pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, através do Despacho nº 71/
PCM/2009, de 6 de Novembro de 2009, do Despa-
cho nº 103/GAP/2010, de 6 de Setembro, do Des-
pacho nº 21/2011, de 26 de Abril e do Despacho nº 
4/2013, de 22 de Janeiro;
As competências atribuídas à Direção Municipal 
de Urbanismo e Ambiente através do Despacho nº 
7076/2013, de 30 de maio, correspondente à Es-
trutura Nuclear dos Serviços do Município de Vila 
Nova de Gaia;
Assim, ao abrigo do n.º 2 do art.º 35º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo De-
creto-Lei 442/91, de 15 de Novembro e no uso da 
competência que me é conferida pelos n.os 1, 2 e 3 
do art.º 70º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, al-
terada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, pelo 
n.º 7 do art.º 16.º, n.º 2 do art.º 21º e n.º 1 do 
art.º 26.º do Decreto-Lei 445/91, de 20 de Novem-
bro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei 250/94, de 15 de Outubro, pelo n.º 5 do art.º 
5º, 30º, 33º, e 67º-A do Decreto-Lei n.º 448/91, 
de 28 de Novembro, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro e 
pela Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, pelos n.ºs 1 e 4 
do art.º 14.º do Decreto-Lei 370/99, de 18 de Se-
tembro, pela alínea b) do n.º 2 do artigo 10º do D.L 
209/2008, de 29 de Outubro, pelo D.L. 267/2002, 
de 26 de Novembro, com a redação conferida pelo 
D.L n.º 195/2008, de 6 de Outubro e ainda pelo n.º 
2 do art.º 5.º, n.º 9 do art.º 6º, n.º 2 do art.º 8, n.º 
10 do art.º 11.º, n.ºs 2 e 3 do art.º 49º, art.º 75.º, 
n.º 10 do art.º 98º e n.º 2 do art.º 117.º do Decre-
to-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação 
conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro:
Delego e subdelego, com faculdade de sub-
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delegação, no Senhor Director Municipal de 
Urbanismo e Ambiente, Arquiteto Carlos Ale-
xandre de Sousa Carvalho Bogas, as seguintes 
competências:
1. Despachar todos os assuntos inerentes à Dire-
ção Municipal, executar as deliberações de Câmara, 
despachos e orientações do Presidente de Câmara 
e Vereador, com competência delegada para o efei-
to, bem como assinar correspondência expedida, 
com destino a quaisquer entidades e organismos 
públicos ou particulares;
2. Emitir pareceres, informar e propor soluções re-
lativamente aos assuntos que lhe forem apresen-
tados pelo Presidente da Câmara ou Vereador com 
competência delegada para o efeito;
3. Autorizar o registo de inscrição de técnicos;
4. Autorizar termos de abertura e encerramento em 
livros de obra;
5. Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos;
6. Autorizar a passagem de termos de identidade, 
idoneidade e justificação administrativa;
7. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativos a proces-
sos ou documentos constantes de processos arqui-
vados, bem como as que careçam de despacho ou 
deliberação dos eleitos locais, com respeito pelas 
salvaguardas estabelecidas por lei;
8. Autorizar a renovação de licenças que dependa 
unicamente do cumprimento de formalidades buro-
cráticas ou similares pelos interessados, bem como 
efetuar os respetivos averbamentos;
9. Exercer as seguintes competências em matéria 
de URBANISMO:
a) Na fase de saneamento e apreciação liminar dos 
processos administrativos relativos a operações ur-
banísticas, no âmbito do Regime Jurídico da Urba-
nização e Edificação (RJUE), apreciar e decidir as 
questões de ordem formal e processual que pos-
sam obstar ao licenciamento, comunicação prévia 
ou autorização administrativa, proferir despacho de 
rejeição liminar, bem como de aperfeiçoamento do 
pedido e, genericamente, praticar todos os atos e 
formalidades de carácter instrumental no âmbito 
dos processos em tramitação na Direção Municipal 
de Urbanismo e Ambiente;
b) Admitir ou rejeitar a comunicação prévia, nos 
termos do art.º 5, n.º 2 do RJUE;
c) Conceder autorização de utilização, nos termos 
do art.º 5, n.º 3 do RJUE;
d) Emitir certidão comprovativa da verificação dos 
requisitos de destaque para efeitos de registo pre-
dial, nos termos previstos no n.º 9 do art.º 6º do 
RJUE;
e) Emitir parecer prévio, não vinculativo, sobre 
operações urbanísticas promovidas pela Adminis-
tração Pública, nos termos previstos nos nºs 2 e 4 
do art.º 7º do RJUE;

Alterar as condições da licença ou da autorização 
da operação de loteamento desde que tal alteração 
se mostre necessária à execução de instrumentos 
de planeamento territorial ou outros instrumentos 
urbanísticos, nos termos previstos no art.º 48.º do 
RJUE;
Emitir certidão comprovativa da receção provisória 
das obras de urbanização, ou certidão comprova-
tiva de que a caução é suficiente para garantir a 
boa execução das obras de urbanização, bem como 
emitir certidão comprovativa da conclusão das 
obras de urbanização, devidamente executadas em 
conformidade com os projetos aprovados, nos ter-
mos previstos nos n.ºs 2 e 3 do art.º 49.º do RJUE;
Alterar as condições da licença ou da comunicação 
prévia de obras de urbanização, nos termos previs-
tos no n.º 6 do art.º 53.º do RJUE;
h) Proceder às notificações, nos termos e para os 
efeitos previstos no n.º 3 do art.º 65º do RJUE;
i) Deferir o pedido de emissão do alvará para a re-
alização das operações urbanísticas, de acordo com 
o art.º 75.º do RJUE;
j) Fixar o prazo para a prestação da caução des-
tinada a garantir a limpeza e reparação de danos 
causados em infraestruturas públicas, nos termos 
previstos no art.º 86.º do RJUE;
k) Proceder à receção provisória e definitiva das 
obras de urbanização, nos termos previstos
no art.º 87.º do RJUE, conjuntamente com os ser-
viços municipais interessados; 
I) Nomear técnicos para efeitos de vistoria prévia, 
nos termos previstos no art.º 90º, n.º 1;
m) Prestar a informação sobre processos relativos 
a operações urbanísticas, nos termos previstos no 
art.º 120º do RJUE;
n) Enviar mensalmente os elementos estatísticos 
para o Instituto Nacional de Estatística, nos termos 
do previsto no art.º 126º do RJUE;
o) Deferir e certificar pedidos para constituição de 
propriedade horizontal;
p) Deferir e aprovar alterações em obra não sujei-
tas a licenciamento;
q) Autorizar o primeiro pedido de prorrogação de 
prazo de licença de construção;
r) Estabelecer a numeração dos edifícios / atribui-
ção do número de polícia;
s) A competência para deferir as telas finais do pro-
jeto de arquitetura, nas situações de não sujeição 
a controlo prévio municipal, para efeitos de conces-
são de autorização de utilização;
t) Decidir da autorização de substituição dos donos 
da obra;
u) Determinar a instrução de processos de contra-
ordenação e designar o respetivo instrutor;
v) Praticar todos os atos e formalidades de carácter 
instrumental em matéria de fiscalização e submis-
são a despacho final do Vereador;
w) Determinar a comunicação da intenção de de-
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claração de caducidade de licenças, apenas na fase 
de audiência prévia;
x) Emitir alvarás exigidos por lei, na sequência de 
decisão ou deliberação que confiram esse direito, 
nomeadamente os alvarás de licença ou autoriza-
ção para a realização de operações urbanísticas e 
efetuar os respetivos averbamentos;
y) Conceder licenças de ocupação da via pública, 
por motivo de obras.
10. Exercer as seguintes competências em matéria 
de AMBIENTE:
a) Assegurar o cumprimento do Regulamento Geral 
do Ruido e legislação complementar, nomeadamen-
te determinando medidas cautelares adequadas à 
cessação de fontes de ruído suscetíveis de causar 
incomodidade;
Autorizar e fixar as condições para o exercício de 
atividades ruidosas temporárias e/ou permanen-
tes, mediante a emissão de licença especial de ruí-
do e conceder as respetivas licenças;
Remeter informação acústica relevante (mapa 
de ruído e relatório sobre o ambiente acústico) à 
Agência Portuguesa do Ambiente;
Elaborar Mapa Estratégico de Ruído e sua aprova-
ção;
Elaboração e implementação de Planos Municipais 
de Ruído;
Avaliar o cumprimento dos requisitos acústicos em 
atividades cujo licenciamento e/ou autorização de 
utilização/funcionamento seja da competência da 
Câmara Municipal;
No âmbito da atividade do Laboratório de Acústica 
do Município, aprovar a política de qualidade e pro-
mover a revisão do sistema de gestão;
Fiscalização do cumprimento dos requisitos acús-
ticos em todas as atividades cujo licenciamento e/
ou autorização de utilização/funcionamento seja da 
sua competência;
h) Proceder à fiscalização e decisão sobre todos os 
procedimentos no sentido do cumprimento da le-
gislação em vigor em matéria de ambiente, salu-
bridade pública e gestão de resíduos no âmbito da 
ação municipal;
i) Planear e gerir os equipamentos, meios e recur-
sos necessários à limpeza do espaço público, elimi-
nando potenciais focos de insalubridade;
j) Proceder à recolha de objetos volumosos fora de 
uso, a pedido dos munícipes;
k) Promover a captura de animais errantes e va-
dios, assegurando o funcionamento do canil, gatil 
municipal, sem prejuízo de orientação técnica do 
serviço veterinária e procedendo à cobrança das ta-
xas Municipais pelos serviços prestados;
I) Avaliar as condições de alojamento de animais, 
realizando vistorias e decidir sobre a sua remoção, 
em caso de insalubridade ou de incumprimento das 
condições legais estabelecidas nesta matéria;
m) Garantir a limpeza e vigilância das instalações 

sanitárias públicas municipais, decidindo os respe-
tivos horários de funcionamento;
n) Promover e decidir os procedimentos conducen-
tes à correta aplicação de legislação de gestão de 
combustíveis, no âmbito do plano municipal da de-
fesa da floresta contra incêndio;
o) Efetuar a correta articulação com a empresa 
Águas de Gaia e Parque Biológico, e forma a garan-
tir a correta gestão do pessoal e equipamento afeto 
ao serviço de Jardins e Espaços Verdes;
p) Proceder à avaliação em matéria de ambiente e 
de resíduos sólidos urbanos dos projetos de cons-
trução de edifícios e loteamentos, no âmbito de 
operações urbanísticas;
q) Planear e desenvolver os procedimentos condu-
centes às ações adequadas de desinfeções e desra-
tizações e tratamentos afins, quer através de ações 
municipais, quer através de prestações de serviços;
r) Promover e dinamizar ações e campanhas de 
sensibilização junto dos Munícipes, no âmbito das 
competências da Direção.
11. Exercer ainda as competências no âmbito das 
seguintes matérias:
a) Decidir e emitir parecer, no âmbito dos pedidos 
de emissão de licença de utilização para estabele-
cimentos de comércio e armazenagem de produtos 
alimentares e não alimentares e de prestação de 
serviços cujo funcionamento envolve riscos para a 
saúde e segurança das pessoas, abrangidos pelo 
Decreto-Lei n.º 370/99, de 18 de Setembro, e pra-
ticar todos os atos e formalidades de carácter ins-
trumental, necessários à apreciação dos pedidos de 
emissão de licença de utilização;
Decidir e praticar todos os atos e formalidades de 
carácter instrumental, necessários à apreciação 
dos pedidos de registo e instalação e exploração de 
estabelecimentos industriais incluídos no tipo 3 re-
gulados pelo Decreto-Lei n.º 209/08 de 29 de Ou-
tubro, submetendo a despacho final do Vereador;
No âmbito dos processos de licenciamento de ins-
talações de armazenamento de produtos de pe-
tróleo e de postos de abastecimento abrangidos 
pelo Decreto-Lei nº 267/02, de 26 de Novembro, 
na redação conferida peio DL n.º 217/2012, de 9 
de Outubro, praticar todos os atos e formalidades 
de carácter instrumental, necessários à apreciação 
dos pedidos de licenciamento e emissão de licença 
de exploração e exercer a correspondente atividade 
fiscalizadora;
Despachar todos os assuntos relativos ao licen-
ciamento do exercício e a fiscalização das Ativida-
des Diversas previstas no artigo 4º do Decreto-Lei 
n.º 264/2002, de 25 de Novembro e nos artigos 
4º,10º, 11º, nº 1, 14º,15º, n.º 1,18º, 23º, 27º, 
29º, n.º1, 33º, 35º, 39º, n.º2, 41º, 50º n.º1, 51º 
e 52º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
Dezembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 48/2011, de 1 de Abril, bem como as previstas 
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no Regulamento do Licenciamento Municipal de Ati-
vidades Diversas.
Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva e 
participada, a atividade fiscalizadora atribuída por 
lei, nos termos definidos por esta, em matéria de 
segurança contra os riscos de incêndio em edifícios, 
abrangendo as competências previstas no artigo 
24.e n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 220/2008, 
de 12 de Novembro;
Em matéria de Empreendimentos Turísticos, exer-
cer as competências previstas no n.º 4 e 5 do art.º 
3º e art.º 22º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de 
Março, com a redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 228/2009, de 14 de Setembro;
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana;
Verificação do cumprimento dos Regulamentos dos 
Sistemas Energéticos e Climatização em Edifícios;
h) Recintos de espetáculos e divertimentos públi-
cos;
i) Regime Jurídico das Instalações Desportivas de 
Uso Público;
j) Regime Jurídico da Instalação e da Modificação 
dos Estabelecimentos de Comercio a Retalho e dos 
Conjuntos Comerciais regulado pelo Decreto-Lei 
n.º 21/2009, de 19 de janeiro;
k) Regime do Horário de Funcionamento dos Esta-
belecimentos de Venda ao Público e de Prestação 
de Serviços previsto no Decreto-Lei n.º 48/96, de 
15 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 126/96, 
de 10 Agosto;
I) Regulamento que estabelece as Condições de 
Segurança a Observar na Localização, Implantação, 
Conceção e Organização Funcional dos Espaços de 
Jogo e Recreio, Respetivo
Equipamento e Superfícies de Impacte estabeleci-
do no Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de Dezembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 119/2009, de 19 de 
Maio;
m) Regime da Manutenção e Inspeção de Ascenso-
res, Monta-Cargas e Escadas regulado pelo Decre-
to-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro;
n) Licenciamento Comercial ao abrigo da Lei n.º 
12/2004, de 30 de Março;
o) Deferir e autorizar o pagamento das taxas em 
prestações, nos termos do art.º 24º do Regulamen-
to de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila 
Nova de Gaia; 
p) Em matéria de Instalação ou modificação de es-
tabelecimentos comerciais, apreciar e decidir sobre 
as comunicações prévias com prazo, previstas nos 
art.º 5º e 6º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 01 de 
Abril; q) Elaborar e submeter à aprovação Orça-
mento e Plano Anual de Investimentos, remetendo 
as respetivas propostas ao Vereador do Pelouro até 
15 de Setembro de cada ano para aprovação;
12. Quanto às matérias no âmbito da gestão de 
Recursos Humanos da Direção Municipal de Urba-
nismo e Ambiente:

a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo inte-
resse do serviço;
Justificar ou injustificar faltas;
Decidir, nos termos da lei, em matéria de duração e 
horário de trabalho, no âmbito da modalidade deste 
ultimo superiormente focada.
Promover a homologação da classificação de ser-
viço dos funcionários, no caso em que o delegado 
não tenha sido notador.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 3 de junho 
de 2013
A Vereadora, (Mercês Ferreira)

DESPACHO N°32/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Diretora de Departamento Municipal 
de Gestão do Espaço Público nos termos da 
Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicá-
vel à administração local pela Lei 49/2012, de 
29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de diretor de departamento municipal de 
gestão do espaço público, que corresponde a cargo 
de direção intermédia de 1º grau, a exercer em co-
missão de serviço nos termos da alínea b) do n.º1 
do artigo 4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27º da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Diretor de De-
partamento Municipal de Gestão do Espaço Público 
que se encontra vago;
V. A licenciada Ana Rita Alves Silva Mendes Dio-
go, vinculada à Administração Pública é técnica 
superior do mapa de pessoal do Município de Vila 
Nova de Gaia, tem exercido cargos de direção in-
termédia, possuindo a competência técnica, apti-
dão, experiência profissional e formação adequada 
ao exercício da respetiva função, como se compro-
va pelo curriculum vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27ºda Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime da substituição pelo período de noventa dias, 
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no cargo de Diretora de Departamento Municipal de 
Gestão do Espaço Público a licenciada em Engenha-
ria Civil Ana Rita Alves Silva Mendes Diogo, técnica 
superior do mapa de pessoal do Município de Vila 
Nova de Gaia.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 6 de junho 
de 2013.
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°33/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Diretor de Departamento Municipal 
de Educação nos termos da Lei 2/2004, de 15 
de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração 
local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de diretor de departamento municipal de 
educação, que corresponde a cargo de direção in-
termédia de 1º grau, a exercer em comissão de 
serviço nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 
4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27º da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Diretor de De-
partamento Municipal de Educação que se encontra 
vago;
V. O licenciado Rui Manuel Moreira da Silva 
Canedo, vinculado à Administração Pública, tem 
exercido cargos de direção intermédia no Município 
de Vila Nova de Gaia, possuindo a competência téc-
nica, aptidão, experiência profissional e formação 
adequada ao exercício da respetiva função, como 
se comprova pelo curriculum vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27º da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Diretor de Departamento Municipal de 
Educação o licenciado em Geografia Rui Manuel 
Moreira da Silva Canedo, técnico superior da admi-
nistração pública.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 6 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°34/P/2013
Designação em regime de substituição para 
o cargo de Diretor de Departamento Muni-
cipal de Polícia Municipal nos termos da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicá-
vel à administração local pela Lei 49/2012, de 
29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de diretor de departamento municipal de po-
lícia municipal, que corresponde a cargo de direção 
intermédia de 1º grau, a exercer em comissão de 
serviço nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 
4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27º da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Diretor de De-
partamento Municipal de Polícia Municipal que se 
encontra vago;
V. O licenciado Telmo Filipe Quelhas Moreira, 
vinculado à Administração Pública é técnico supe-
rior do mapa de pessoal do Município de Vila Nova 
de Gaia, tem exercido cargos de direção intermé-
dia, possuindo a competência técnica, aptidão, 
experiência profissional e formação adequada ao 
exercício da respetiva função, como se comprova 
pelo curriculum vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27º da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Diretor de Departamento Municipal de 
Polícia Municipal o licenciado em Administração Pú-
blica Regional e Local Telmo Filipe Quelhas Moreira, 
técnico superior do mapa de pessoal do Município 
de Vila Nova de Gaia.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 6 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°35/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Diretor de Departamento Municipal 
de Urbanismo nos termos da Lei 2/2004, de 15 



Nº 30 | junho 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

30

de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração 
local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de diretor de departamento municipal de ur-
banismo, que corresponde a cargo de direção in-
termédia de 1º grau, a exercer em comissão de 
serviço nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 
4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27º da Lei 
2/2004, de 1.5 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Diretor de De-
partamento Municipal de Urbanismo que se encon-
tra vago;
V. O licenciado Nelson Fernando Oliveira Pinto, 
vinculado à Administração Pública é técnico supe-
rior do mapa de pessoal do Município de Vila Nova 
de Gaia, tem exercido cargos de direção intermé-
dia, possuindo a competência técnica, aptidão, 
experiência profissional e formação adequada ao 
exercício da respetiva função, como se comprova 
pelo curriculum vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27º da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Diretor de Departamento Municipal de 
Urbanismo o licenciado em Arquitetura Nelson Fer-
nando Oliveira Pinto, técnico superior do mapa de 
pessoal do Município de Vila Nova de Gaia.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 6 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°36/P/2013
Designação em regime de substituição para 
o cargo de Diretor de Departamento Munici-
pal de Sistemas de Informação nos termos da 
Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicá-
vel à administração local pela Lei 49/2012, de 
29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 

nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de diretor de departamento municipal de sis-
temas de informação, que corresponde a cargo de 
direção intermédia de 1º grau, a exercer em comis-
são de serviço nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27º da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Diretor de De-
partamento Municipal de Sistemas de Informação 
que se encontra vago;
V. O licenciado António José Barros Lopes Ma-
chado Aires, vinculado à Administração Pública é 
técnico superior do mapa de pessoal do Município 
de Vila Nova de Gaia, tem exercido cargos de dire-
ção intermédia, possuindo a competência técnica, 
aptidão, experiência profissional e formação ade-
quada ao exercício da respetiva função, como se 
comprova pelo curriculum vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27º da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Diretor de Departamento Municipal de 
Sistemas de Informação o licenciado em Informá-
tica de Gestão António José barros Lopes Machado 
Aires, técnico superior do mapa de pessoal do Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 6 de junho 
de 2013.
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°37/P/2013
Designação em regime de substituição para 
o cargo de Diretora de Departamento Munici-
pal de Administração Geral nos termos da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicá-
vel à administração local pela Lei 49/2012, de 
29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
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cargo de diretor de departamento municipal de ad-
ministração geral, que corresponde a cargo de dire-
ção intermédia de 1º grau, a exercer em comissão 
de serviço nos termos da alínea b) do n.º 1 do arti-
go 4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27º da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Diretor de De-
partamento Municipal de Administração Geral, que 
se encontra vago;
V. A licenciada Hermenegilda Maria da Cunha 
e Silva, vinculada à Administração Pública é téc-
nica superior do mapa de pessoal do Município de 
Vila Nova de Gaia, tem exercido cargos de direção 
intermédia, possuindo a competência técnica, apti-
dão, experiência profissional e formação adequada 
ao exercício da respetiva função, como se compro-
va pelo curriculum vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27º da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Diretora de Departamento Municipal 
de Administração Geral a licenciada em gestão de 
recursos humanos e psicologia do trabalho Herme-
negilda Maria da Cunha e Silva, técnica superior do 
mapa de pessoal do Município de Vila Nova de Gaia.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 6 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°38/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Diretora de Departamento Municipal 
de Finanças e Património nos termos da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicá-
vel à administração local pela Lei 49/2012, de 
29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de diretor de departamento municipal de fi-
nanças e património, que corresponde a cargo de 
direção intermédia de 1º grau, a exercer em comis-
são de serviço nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto;

III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27º da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV Importa, pois, prover o cargo de Diretor de De-
partamento Municipal de Finanças e Património que 
se encontra vago;
V. A licenciada Maria José da Cunha Baganha, 
vinculada à Administração Pública é técnica supe-
rior do mapa de pessoal do Município de Vila Nova 
de Gaia, tem exercido cargos de direção intermé-
dia, possuindo a competência técnica, aptidão, 
experiência profissional e formação adequada ao 
exercício da respetiva função, como se comprova 
pelo curriculum vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27º da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Diretora de Departamento Municipal 
de Finanças e Património a licenciada em economia 
Maria José da Cunha Baganha, técnica superior do 
mapa de pessoal do Município de Vila Nova de Gaia.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 6 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°39/2013
Considerando,
A subdelegação de competências que me foi con-
ferida pelo Senhor Vice-Presidente Firmino Pereira, 
pelo despacho n.º 29/VP/2013, de 03 de junho de 
2013;
Que, de acordo com o estabelecido no supracita-
do despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação.
Subdelego, com poderes de subdelegação, na 
Diretora do Departamento Municipal de Equi-
pamentos Municipais, no âmbito dos serviços 
sob sua responsabilidade orgânica, as seguin-
tes competências:
1. Genericamente, despachar todos os assuntos re-
lativos a tais serviços, executar as deliberações da 
Câmara e os despachos e orientações do Presidente 
da Câmara e do Vice-Presidente da Câmara, respei-
tantes aos mesmos, bem como assinar a respetiva 
correspondência expedida, com destino a quaisquer 
entidades e organismos públicos ou particulares;
2. Decidir sobre todos os atos inerentes à conceção, 
construção e manutenção de equipamentos educa-
tivos, equipamentos e instalações municipais, des-
de o momento da elaboração da informação inicial 
fundamentada/proposta de cabimento, asseguran-
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do ainda a elaboração de todos os elementos da 
solução da obra necessários para o procedimento 
de contratação;
3. Aprovar autos de medição de trabalhos normais 
e a mais em empreitadas até ao montante da adju-
dicação e respetivas revisões de preços;
4. Certificar a boa execução das obras municipais;
5. Aprovar estudos ou projetos respeitantes a equi-
pamentos educativos, a equipamentos e instala-
ções municipais;
6. Organizar todos os serviços do Departamento 
Municipal, bem como definir as suas funções, com-
petências e recursos;
7. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais integrados no 
Departamento Municipal quanto às seguintes ma-
térias:
7.1. Aprovar e alterar mapas de férias e restantes 
decisões relativas a férias, com respeito pelo inte-
resse do serviço;
7.2. Justificar ou injustificar faltas;
7.3. Conceder licença sem vencimento até 90 dias;
7.4. Decidir, nos termos da lei, em matéria de dura-
ção e horário de trabalho, no âmbito da modalidade 
deste último superiormente fixada.
Paços do Concelho, 11 de junho de 2013
A Diretora Municipal de Educação e Coesão Social, 
(Vera Pacheco, Eng.ª)

DESPACHO N°40/VMMF/2013
(Retificação ao Despacho nº 31/VMMF/2013)
Considerando
A publicação e entrada em vigor do Despacho nº 
7076/2013, de 30 de maio, correspondente à Es-
trutura Nuclear dos Serviços do Município de Vila 
Nova de Gaia;
O ponto B do referido Despacho, relativo às com-
petências e funções das estruturas flexíveis, que 
determina que "mantêm-se as comissões de 
serviço dos dirigentes municipais em funções 
até ao final das respetivas comissões de ser-
viço, nos termos do n.º 7 do artigo 25.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, suspendendo-
-se, consequentemente, os efeitos das cor-
respondentes alterações decorrentes da atual 
adequação orgânica no que concerne exclusi-
vamente às competências por aqueles asse-
guradas.";
A manutenção da comissão de serviço do Diretor 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, Dr. Artur Jorge Basto;
Determino:
Mantém-se válida a subdelegação de competências 
no Diretor Municipal da Presidência e da Susten-
tabilidade Ambiental, Artur Jorge Basto, proferidas 
através do meu Despacho n.º 116/VMMF/2013, de 
09 de setembro de 2010.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 18 de ju-

nho de 2013
A Vereadora, (Mercês Ferreira)

DESPACHO N°41/VMMF/2013
(Retificação ao Despacho nº 31/VMMF/2013)
Considerando,
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, do Presiden-
te da Câmara;
A delegação de competências que me foi confe-
rida pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, através do Despacho nº 71/
PCM/2009, de 6 de Novembro de 2009, do Despa-
cho nº 103/GAP/2010, de 6 de Setembro, do Des-
pacho nº 21/2011, de 26 de Abril e do Despacho nº 
4/2013, de 22 de Janeiro;
As competências atribuídas à Direção Municipal 
de Urbanismo e Ambiente através do Despacho nº 
7076/2013, de 30 de maio, correspondente à Es-
trutura Nuclear dos Serviços do Município de Vila 
Nova de Gaia;
Assim, ao abrigo do n.º 2 do art.º 35º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo De-
creto-Lei 442/91, de 15 de Novembro e no uso da 
competência que me é conferida pelos n.ºs 1, 2 e 3 
do art.º 70º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, al-
terada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, pelo 
n.º 7 do art.º 16.º, n.º 2 do art.º 21º e n.º 1 do 
art.º 26.º do Decreto-Lei 445/91, de 20 de Novem-
bro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei 250/94, de 15 de Outubro, pelo n.º 5 do art.º 
5º, 30º, 33º, e 67º-A do Decreto-Lei n.º 448/91, 
de 28 de Novembro, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro 
e pela Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, pelos n.ºs 1 
e 4 do art.º 14.º do Decreto-Lei 370/99, de 18 de 
Setembro, pela alínea b) do n.º 2 do artigo 10º do 
DL 209/2008, de 29 de Outubro, pelo DL 267/2002, 
de 26 de Novembro, com a redação conferida pelo 
DL n.º 195/2008, de 6 de Outubro e ainda pelo n.º 
2 do art.º 5.º, n.º 9 do art.º 6º, n.º 2 do art.º 8, n.º 
10 do art.º 11.º, n.ºs 2 e 3 do art.º 49.º, art.º 75.º, 
n.º 10 do art.º 98º e n.º 2 do art.º 117.º do Decre-
to-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação 
conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro:
Delego e subdelego, com faculdade de sub-
delegação, no Senhor Director Municipal de 
Urbanismo e Ambiente, Arquiteto Carlos Ale-
xandre de Sousa Carvalho Bogas, as seguintes 
competências:
1. Despachar todos os assuntos inerentes à Dire-
ção Municipal, executar as deliberações de Câmara, 
despachos e orientações do Presidente de Câmara 
e Vereador, com competência delegada para o efei-
to, bem como assinar correspondência expedida, 
com destino a quaisquer entidades e organismos 
públicos ou particulares;
2. Emitir pareceres, informar e propor soluções re-
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lativamente aos assuntos que lhe forem apresen-
tados pelo Presidente da Câmara ou Vereador com 
competência delegada para o efeito;
3. Autorizar o registo de inscrição de técnicos;
4. Autorizar termos de abertura e encerramento 
em livros de obra;
5. Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos;
6. Autorizar a passagem de termos de identidade, 
idoneidade e justificação administrativa;
7. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativos a proces-
sos ou documentos constantes de processos arqui-
vados, bem como as que careçam de despacho ou 
deliberação dos eleitos locais, com respeito pelas 
salvaguardas estabelecidas por lei;
8. Autorizar a renovação de licenças que dependa 
unicamente do cumprimento de formalidades buro-
cráticas ou similares pelos interessados, bem como 
efetuar os respetivos averbamentos;
9. Exercer as seguintes competências em matéria 
de URBANISMO:
a) Na fase de saneamento e apreciação liminar dos 
processos administrativos relativos a operações ur-
banísticas, no âmbito do Regime Jurídico da Urba-
nização e Edificação (RJUE), apreciar e decidir as 
questões de ordem formal e processual que pos-
sam obstar ao licenciamento, comunicação prévia 
ou autorização administrativa, proferir despacho 
de rejeição liminar, bem como de aperfeiçoamento 
do pedido e, genericamente, praticar todos os atos 
e formalidades de carácter instrumental no âmbito 
dos processos em tramitação na Direção Municipal 
de Urbanismo e Ambiente;
b) Admitir ou rejeitar a comunicação prévia, nos 
termos do art.º 5, n.º 2 do RJUE; 
c) Conceder autorização de utilização, nos termos 
do art.º 5, n.º 3 do RJUE;
d) Emitir certidão comprovativa da verificação dos 
requisitos de destaque para efeitos de registo pre-
dial, nos termos previstos no n.º 9 do art.º 6º do 
RJUE;
e) Emitir parecer prévio, não vinculativo, sobre 
operações urbanísticas promovidas pela Adminis-
tração Pública, nos termos previstos nos nºs 2 e 4 
do art.º 7º do RJUE;
f) Alterar as condições da licença ou da autorização 
da operação de loteamento desde que tal alteração 
se mostre necessária à execução de instrumentos 
de planeamento territorial ou outros instrumentos 
urbanísticos, nos termos previstos no art.º 48.º do 
RJUE;
g) Emitir certidão comprovativa da receção provi-
sória das obras de urbanização, ou certidão com-
provativa de que a caução é suficiente para garan-
tir a boa execução das obras de urbanização, bem 
como emitir certidão comprovativa da conclusão 
das obras de urbanização, devidamente executa-

das em conformidade com os projetos aprovados, 
nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do art.º 49.º 
do RJUE;
h) Alterar as condições da licença ou da comuni-
cação prévia de obras de urbanização, nos termos 
previstos no n.º 6 do art.º 53.º do RJUE;
i) Proceder às notificações, nos termos e para os 
efeitos previstos no n.º 3 do art.º 65º do RJUE;
j) Deferir o pedido de emissão do alvará para a re-
alização das operações urbanísticas, de acordo com 
o art.º 75.º do RJUE;
k) Fixar o prazo para a prestação da caução des-
tinada a garantir a limpeza e reparação de danos 
causados em infraestruturas públicas, nos termos 
previstos no art.º 86.º do RJUE;
I) Proceder à receção provisória e definitiva das 
obras de urbanização, nos termos previstos no 
art.º 87.º do RJUE, conjuntamente com os serviços 
municipais interessados;
m) Nomear técnicos para efeitos de vistoria prévia, 
nos termos previstos no art.º 90º, n.º 1;
n) Prestar a informação sobre processos relativos 
a operações urbanísticas, nos termos previstos no 
art.º 120º do RJUE;
o) Enviar mensalmente os elementos estatísticos 
para o Instituto Nacional de Estatística, nos termos 
do previsto no art.º 126º do RJUE;
p) Deferir e certificar pedidos para constituição de 
propriedade horizontal;
q) Deferir e aprovar alterações em obra não sujei-
tas a licenciamento;
r) Autorizar o primeiro pedido de prorrogação de 
prazo de licença de construção;
s) Estabelecer a numeração dos edifícios / atribui-
ção do número de polícia
t) A competência para deferir as teias finais do pro-
jeto de arquitetura, nas situações de não sujeição 
a controlo prévio municipal, para efeitos de conces-
são de autorização de utilização;
u) Decidir da autorização de substituição dos donos 
da obra;
v) Determinar a instrução de processos de contra-
ordenação e designar o respetivo instrutor;
w) Praticar todos os atos e formalidades de carácter 
instrumental em matéria de fiscalização e submis-
são a despacho final do Vereador;
x) Determinar a comunicação da intenção de decla-
ração de caducidade de licenças, apenas na fase de 
audiência prévia;
y) Emitir alvarás exigidos por lei, na sequência de 
decisão ou deliberação que confiram esse direito, 
nomeadamente os alvarás de licença ou autoriza-
ção para a realização de operações urbanísticas e 
efetuar os respetivos averbamentos;
z) Conceder licenças de ocupação da via pública, 
por motivo de obras.
10. Exercer ainda as competências no âmbito 
das seguintes matérias:



Nº 30 | junho 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

34

a) Decidir e emitir parecer, no âmbito dos pedidos 
de emissão de licença de utilização para estabele-
cimentos de comércio e armazenagem de produtos 
alimentares e não alimentares e de prestação de 
serviços cujo funcionamento envolve riscos para a 
saúde e segurança das pessoas, abrangidos pelo 
Decreto-Lei n.º 370/99, de 18 de Setembro, e pra-
ticar todos os atos e formalidades de carácter ins-
trumental, necessários à apreciação dos pedidos de 
emissão de licença de utilização;
b) Decidir e praticar todos os atos e formalidades 
de carácter instrumental, necessários à apreciação 
dos pedidos de registo e instalação e exploração de 
estabelecimentos industriais incluídos no tipo 3 re-
gulados pelo Decreto-Lei n.º 209/08 de 29 de Ou-
tubro, submetendo a despacho final do Vereador;
c) No âmbito dos processos de licenciamento de 
instalações de armazenamento de produtos de pe-
tróleo e de postos de abastecimento abrangidos 
pelo Decreto-Lei nº 267/02, de 26 de Novembro, 
na redação conferida pelo DL n.º 217/2012, de 9 
de Outubro, praticar todos os atos e formalidades 
de carácter instrumental, necessários à apreciação 
dos pedidos de licenciamento e emissão de licença 
de exploração e exercer a correspondente atividade 
fiscalizadora;
d) Despachar todos os assuntos relativos ao licen-
ciamento do exercício e a fiscalização das Ativida-
des Diversas previstas no artigo 4º do Decreto-Lei 
n.º 264/2002, de 25 de Novembro e nos artigos 
4º, 10º, 11°, n°1, 14º, 15º, n.º 1, 18º, 23º, 27º, 
29º, n.º1, 33º, 35º, 39º, n.º2, 41º, 50º, n.º1, 51º 
e 52º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
Dezembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 48/2011, de 1 de Abril, bem como as previstas 
no Regulamento do Licenciamento Municipal de Ati-
vidades Diversas.
e) Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva 
e participada, a atividade fiscalizadora atribuída por 
lei, nos termos definidos por esta, em matéria de 
segurança contra os riscos de incêndio em edifícios, 
abrangendo as competências previstas no artigo 
24.º n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 220/2008, 
de 12 de Novembro;
f) Em matéria de Empreendimentos Turísticos, 
exercer as competências previstas no n.º4 e 5 do 
art.º 3º e art.º 22º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 
7 de Março, com a redação conferida pelo Decreto-
-Lei n.º 228/2009, de 14 de Setembro;
g) Regime Jurídico da Reabilitação Urbana;
h) Verificação do cumprimento dos Regulamentos 
dos Sistemas Energéticos e Climatização em Edi-
fícios;
i) Recintos de espetáculos e divertimentos públicos;
j) Regime Jurídico das Instalações Desportivas de 
Uso Público;
k) Regime Jurídico da Instalação e da Modificação 
dos Estabelecimentos de Comercio a Retalho e dos 

Conjuntos Comerciais regulado pelo Decreto-Lei 
n.º 21/2009, de 19 de janeiro;
I) Regime do Horário de Funcionamento dos Esta-
belecimentos de Venda ao Público e de Prestação 
de Serviços previsto no Decreto-Lei n.º 48/96, de 
15 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 126/96, 
de 10 Agosto;
m) Regulamento que estabelece as Condições de 
Segurança a Observar na Localização, Implantação, 
Conceção e Organização Funcional dos Espaços de 
Jogo e Recreio, Respetivo Equipamento e Super-
fícies de Impacte estabelecido no Decreto-Lei n.º 
379/97, de 27 de Dezembro, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 119/2009, de 19 de Maio;
n) Regime da Manutenção e Inspeção de Ascenso-
res, Monta-Cargas e Escadas regulado pelo Decre-
to-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro);
o) Licenciamento Comercial ao abrigo da Lei n.º 
12/2004, de 30 de Março;
p) Deferir e autorizar o pagamento das taxas em 
prestações, nos termos do art.º 24º do Regulamen-
to de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila 
Nova de Gaia;
q) Em matéria de Instalação ou modificação de es-
tabelecimentos comerciais, apreciar e decidir sobre 
as comunicações prévias com prazo, previstas nos 
art.º 5º e 6º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 01 de 
Abril;
r) Elaborar e submeter à aprovação Orçamento e 
Plano Anual de Investimentos, remetendo as res-
petivas propostas ao Vereador do Pelouro até 15 de 
Setembro de cada ano para aprovação;
11. Quanto às matérias no âmbito da gestão de 
Recursos Humanos da Direção Municipal de Ur-
banismo e Ambiente:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo inte-
resse do serviço;
b) Justificar ou injustificar faltas;
c) Decidir, nos termos da lei, em matéria de dura-
ção e horário de trabalho, no âmbito da modalidade 
deste ultimo superiormente focada.
d) Promover a homologação da classificação de 
serviço dos funcionários, no caso em que o delega-
do não tenha sido notador.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 18 de ju-
nho de 2013
A Vereadora, (Mercês Ferreira)

DESPACHO N°42/GVAT/2013
Considerando que,
Compete ao Presidente da Câmara fixar as funções 
e competências dos Vereadores, incumbindo-os de 
tarefas específicas;
O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, no âmbito desta competência, bem 
como da delegação que lhe foi conferida em reu-
nião de Câmara de 06 de Novembro de 2009, me 
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delegou e subdelegou as competências constantes 
do despacho n° 43/PCM/2011, de 8 Julho.
Nos termos daquele despacho, o Senhor Presidente 
da Câmara me conferiu poderes de subdelegação;
Assim, ao abrigo do disposto no n° 2 do artigo 35° 
do Código de Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de Novem-
bro, no uso da competência administrativa que me 
é conferida pelos n.ºs 1 e 3 do artigo 70° da Lei n° 
163/99, de 18 de Novembro, com as alterações in-
troduzidas pela Lei n° 5-A/2202, de 11 de Janeiro:
Subdelego, com poderes de subdelegação, na 
Senhora Diretora Municipal de Educação e Co-
esão Social, Engª. Vera Lúcia Branco Pacheco, 
no âmbito dos serviços sob a sua responsa-
bilidade orgânica, as seguintes competências:
1. Genericamente, despachar todos os assuntos re-
lativos a tais serviços, executar as deliberações da 
Câmara e os despachos e orientações do Presidente 
da Câmara e da Vereadora do Pelouro da Ação So-
cial, Saúde e Emprego, respeitantes aos mesmos, 
bem como assinar a respetiva correspondência ex-
pedita, com destino a quaisquer entidades e orga-
nismos públicos ou particulares.
2. Autorizar ações de angariação de receitas para 
fins de beneficência e assistência através da reali-
zação de peditórios de rua, no âmbito territorial do 
Município, nos termos legais;
3. Participar na coordenação das parcerias e do 
relacionamento institucional com as IPSS, as pa-
róquias, os Centros de Saúde, entre outros; bem 
como com os organismos da Administração Central 
e Regional, tais como a ARS e Centro Hospitalar de 
Gaia, prestando apoio, aos referidos organismos, 
pelos meios adequados e nas condições constantes 
do Regulamento Municipal;
4. A competência para, no âmbito da gestão dos 
recursos humanos afetos aos serviços municipais 
integrados na Direcção Municipal., decidir quanto 
às seguintes matérias:
4.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias cm respeito pelo interes-
se do serviço;
4.2. Justificar ou injustificar faltas;
4.3. Conceder licença sem vencimento até 90 dias;
4.4. Decidir, nos termos da Lei, em matéria de du-
ração e horário de trabalho, no âmbito da modali-
dade deste último superiormente fixada.
Considero ratificados todos os atos praticados a 
partir do dia 6 de Junho 2013.
Vila Nova de Gaia, 13 de Junho 2013
A Vereadora do Pelouro, Ação Social, Saúde e Em-
prego, (Maria Amélia Traça Machado)

DESPACHO N°43/P/2013
Designação em regime de substituição para 
o cargo de Diretor de Departamento Munici-
pal de Obras no Espaço Público nos termos da 

Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicá-
vel à administração local pela Lei 49/2012, de 
29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica nº 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de diretor de departamento municipal de 
obras no espaço público, que corresponde a cargo 
de direção intermédia de 1º grau, a exercer em co-
missão de serviço nos termos da alínea b) do n.º 1 
do artigo 4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27º da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Diretor de De-
partamento Municipal de Obras no Espaço Público 
que se encontra vago;
V. O licenciado Fernando Jorge Cardoso Conde, 
vinculado à Administração Pública é técnico supe-
rior do mapa de pessoal do Município de Vila Nova 
de Gaia, tem exercido cargos de direção intermé-
dia, possuindo a competência técnica, aptidão, 
experiência profissional e formação adequada ao 
exercício da respetiva função, como se comprova 
pelo curriculum vitae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27º da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada peia Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Diretor de Departamento Municipal de 
Obras no Espaço Público o licenciado em Engenha-
ria Civil Fernando Jorge Cardoso Conde, técnico 
superior do mapa de pessoal do Município de Vila 
Nova de Gaia.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 6 de junho 
de 2013
O Presidente da Câmara, Luis Filipe Menezes

DESPACHO N°44/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão Municipal de Ma-
nutenção de Equipamentos Municipais nos 
termos da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na 
redação dada pela Lei 64/2011, de 22 de de-
zembro, aplicável à administração local pela 
Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
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I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal de manuten-
ção de equipamentos municipais, que corresponde 
a cargo de direção intermédia de 2º grau, a exercer 
em comissão de serviço nos termos da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Di-
visão Municipal de Manutenção de Equipamentos 
Municipais que se encontra vago;
V. O licenciado José Claro Costa, vinculado à Ad-
ministração Pública é técnico superior do mapa de 
pessoal do Município de Vila Nova de Gaia, tem 
exercido cargos de direção intermédia, possuindo 
a competência técnica, aptidão, experiência profis-
sional e formação adequada ao exercício da respe-
tiva função.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal de Manu-
tenção de Equipamentos Municipais o licenciado em 
Engenharia Civil José Claro Costa, técnico superior 
do mapa de pessoal do Município de Vila Nova de 
Gaia.
Este despacho produz efeitos a um de junho de 
2013.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 26 de ju-
nho de 2013.
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°45/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão Municipal de Mo-
bilidade nos termos da Lei 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, de 
22 de dezembro, aplicável à administração lo-
cal pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 

publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal de mobilida-
de, que corresponde a cargo de direção intermédia 
de 2o grau, a exercer em comissão de serviço nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4º da Lei 
49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Divi-
são Municipal de Mobilidade, que se encontra vago;
V. O licenciado Jorge Manuel Dias de Sousa Pe-
reira, vinculado à Administração Pública é técnico 
superior do mapa de pessoal do Município de Vila 
Nova de Gaia, possuindo a competência técnica, 
aptidão, experiência profissional e formação ade-
quada ao exercício da respetiva função.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal de Mobili-
dade o licenciado em Engenharia Civil Jorge Manuel 
Dias de Sousa Pereira, técnico superior do mapa de 
pessoal do Município de Vila Nova de Gaia.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 26 de ju-
nho de 2013
Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°46/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão Municipal de Conce-
ção e Construção de Equipamentos Municipais 
nos termos da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, 
na redação dada pela Lei 64/2011, de 22 de 
dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal de conceção e 
construção de equipamentos municipais, que cor-
responde a cargo de direção intermédia de 2o grau, 
a exercer em comissão de serviço nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 4o da Lei 49/2012, de 
29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
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2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Divi-
são Municipal de Conceção e Construção de Equipa-
mentos Municipais que se encontra vago;
V. O licenciado Rui André Ferreira Ramos, vin-
culado à Administração Pública é técnico superior 
do mapa de pessoal do Município de Vila Nova de 
Gaia, tem exercido cargos de direção intermédia, 
possuindo a competência técnica, aptidão, experi-
ência profissional e formação adequada ao exercí-
cio da respetiva função.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal de Con-
ceção e Construção de Equipamentos Municipais o 
licenciado em Engenharia Civil Rui André Ferreira 
Ramos, técnico superior do mapa de pessoal do 
Município de Vila Nova de Gaia.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 27 de ju-
nho de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°47/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão Municipal de Fisca-
lização nos termos da Lei 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, de 
22 de dezembro, aplicável à administração lo-
cal pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal de fiscaliza-
ção, que corresponde a cargo de direção intermé-
dia de 2º grau, a exercer em comissão de serviço 
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4º da Lei 
49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Di-
visão Municipal de Fiscalização, que se encontra 

vago;
V. O licenciado José António Dias Figueiredo, 
vinculado à Administração Pública é técnico supe-
rior do mapa de pessoal do Município de Vila Nova 
de Gaia, tem exercido cargos de direção intermé-
dia, possuindo a competência técnica, aptidão, 
experiência profissional e formação adequada ao 
exercício da respetiva função.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal de Fisca-
lização o licenciado em Direito José António Dias 
Figueiredo, técnico superior do mapa de pessoal do 
Município de Vila Nova de Gaia.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 27 de ju-
nho de 2013.
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°48/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão Municipal de Apoio, 
Intervenção Pedagógica e Ação Social nos 
termos da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na 
redação dada pela Lei 64/2011, de 22 de de-
zembro, aplicável à administração local pela 
Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal de apoio, inter-
venção pedagógica e ação social, que corresponde 
a cargo de direção intermédia de 2o grau, a exercer 
em comissão de serviço nos termos da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 4o da Lei 49/2012, de 29 de agosto;

III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Divi-
são Municipal de Apoio, Intervenção Pedagógica e 
Ação Social, que se encontra vago;
V. A licenciada Carla Maria Simões Oliveira, vin-
culada à Administração Pública é técnica superior 
do mapa de pessoal do Município de Vila Nova de 
Gaia, tem exercido cargos de direção intermédia, 
possuindo a competência técnica, aptidão, experi-
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ência profissional e formação adequada ao exercí-
cio da respetiva função.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal de Apoio, 
Intervenção Pedagógica e Ação Social a licencia-
da em Direito Carla Maria Simões Oliveira, técnica 
superior do mapa de pessoal do Município de Vila 
Nova de Gaia.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 27 de ju-
nho de 2013.
O Presidente da Câmara (Luis Filipe Menezes).

DESPACHO N°49/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão Municipal de Ofici-
nas nos termos da Lei 2/2004, de 15 de janei-
ro, na redação dada pela Lei 64/2011, de 22 
de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n.º 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal de oficinas, que 
corresponde a cargo de direção intermédia de 2o 
grau, a exercer em comissão de serviço nos termos 
da alínea c) do n.º º 1 do artigo 4o da Lei 49/2012, 
de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Di-
visão Municipal de Oficinas, que se encontra vago;
V. O bacharel Joaquim Fernandes Ribeiro, vin-
culado à Administração Pública é técnico superior 
do mapa de pessoal do Município de Vila Nova de 
Gaia, tem exercido cargos de direção intermédia, 
possuindo a competência técnica, aptidão, experi-
ência profissional e formação adequada ao exercí-
cio da respetiva função.
Assim:
Nos termos do n.º ° 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-

gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal de Oficinas 
o bacharel em Engenharia Eletrotécnica Joaquim 
Fernandes Ribeiro, técnico superior do mapa de 
pessoal do Município de Vila Nova de Gaia.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 27 de ju-
nho de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°50/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão Municipal de Vias 
e Espaço Público nos termos da Lei 2/2004, 
de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à ad-
ministração local pela Lei 49/2012, de 29 de 
agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n,° 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal de vias e es-
paço público, que corresponde a cargo de direção 
intermédia de 2o grau, a exercer em comissão de 
serviço nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 
4o da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Di-
visão Municipal de Vias e Espaço Público, que se 
encontra vago;
V. A licenciada Isabel Maria da Cruz Carvalho, 
vinculada à Administração Pública é técnica supe-
rior do mapa de pessoal do Município de Vila Nova 
de Gaia, tem exercido cargos de direção intermé-
dia» possuindo a competência técnica, aptidão, 
experiência profissional e formação adequada ao 
exercício da respetiva função.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal de Vias e 
Espaço Público a licenciada em Engenharia Civil 
Isabel Maria da Cruz Carvalho, técnica superior do 
mapa de pessoal do Município de Vila Nova de Gaia.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 27 de ju-
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nho de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO N°51/P/2013
Designação em regime de substituição para 
o cargo de Chefe de Divisão Municipal Admi-
nistrativa e Serviços Gerais nos termos da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada 
pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicá-
vel à administração local pela Lei 49/2012, de 
29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n,° 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal administrativa 
e serviços gerais, que corresponde a cargo de dire-
ção intermédia de 2º grau, a exercer em comissão 
de serviço nos termos da alínea c) do n.º 1 do arti-
go 4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Divi-
são Municipal Administrativa e Serviços Gerais que 
se encontra vago;
V. O licenciado José António Moreira de Melo, 
vinculado à Administração Pública, tem exercido 
cargos de direção intermédia neste Município, pos-
suindo a competência técnica, aptidão, experiência 
profissional e formação adequada ao exercício da 
respetiva função.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal Adminis-
trativa e Serviços Gerais o licenciado em Adminis-
tração Autárquica José António Moreira de Melo, 
técnico superior do mapa de pessoal do Município 
do Porto.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 27 de ju-
nho de 2013
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)

DESPACHO Nº 52/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão Municipal de Gestão 
de Equipamentos e Recursos Educativos nos 

termos da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na 
redação dada pela Lei 64/2011, de 22 de de-
zembro, aplicável à administração local pela 
Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n,° 104, de 30 de maio de 2013, as estruturas 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura nuclear prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal de gestão de 
equipamentos e recursos educativos, que corres-
ponde a cargo de direção intermédia de 2o grau, 
a exercer em comissão de serviço nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 4o da Lei 49/2012, de 
29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Divi-
são Municipal de Gestão de Equipamentos e Recur-
sos Educativos, que se encontra vago;
V. A licenciada Maria Adelina Navais de Carva-
lho de Matos, vinculada à Administração Pública é 
técnica superior do mapa de pessoal do Município 
de Vila Nova de Gaia, tem exercido cargos de dire-
ção intermédia, possuindo a competência técnica, 
aptidão, experiência profissional e formação ade-
quada ao exercício da respetiva função.
Assim;
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal de Gestão 
de Equipamentos e Recursos Educativos a licencia-
da em Arquitetura Maria Adelina Navais de Carva-
lho de Matos, técnica superior do mapa de pessoal 
do Município de Vila Nova de Gaia.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 27 de ju-
nho de 2013.
O Presidente da Câmara, (Luis Filipe Menezes)
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D.1. AVISOS

AVISO Nº 300/2013
Nos termos do Art.º 27.° do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pela 
Lei 26/2010, de 30 de Março e de acordo com o 
despacho da Exma. Senhora Vereadora Eng.ª Mer-
cês Ferreira, de 1 de Fevereiro de 2013, é emiti-
do a MARIA CRISTINA RESENDE CARDOSO BELE-
CO, B.l. n.°3146290, contribuinte n.°144282321, 
o aditamento ao alvará de loteamento n.°33/88, 
que incide sobre o lote n.°4, sito na Rua António 
Praça, freguesia de Canidelo, inscrito na matriz sob 
o artigo n.º 5367 urbano e descrito na 1ª Conser-
vatória do Registo Predial de Vila Nova de Caia, sob 
o n.°733/19890213, desanexado do n.°10138, fls.
l54v° do B-26, da indicada freguesia, como abaixo 
se descreve: 
O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções:
Lote alterado: Lote 4
Área do lote: 282,00m2
Área de implantação: 83,30m2
Área de construção: 282,90m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2 + 
aproveitamento de vão do telhado
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
Ocupação: Habitação unifamiliar
Área de implantação do alpendre: 12,00m2
Construção anexa
Área de implantação do anexo: 9,00m2
Área de implantação da garagem: 31,00m2
O presente aditamento anula e substitui para todos 
os efeitos o 5°aditamento ao alvará de loteamento 
n°33/88, de 1 de Setembro de 2009, mantendo-se 
inalterados os restantes parâmetros que define o 
primitivo alvará de loteamento n.°33/88 de 7 de 
Julho. 
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese e perfis que faz parte integrante do adita-
mento ao alvará de loteamento que se encontra em 
arquivo nos Serviços desta Câmara Municipal.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 27 de 
Maio de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 04/06/2013

AVISO Nº 316/2013
Nos termos do Art.º 27.° do Decreto-Lei n.º º 
555/99, de 16 de Dezembro, com a redação con-
ferida pela Lei 26/2010, de 30 de Março e de acor-
do com o despacho da Exma., Senhora Vereadora 
Enga Mercês Ferreira, de 5 de Abril de 2013, é emi-
tido a MÁRIO DA COSTA NEVES, Bl.º. n.°2867147, 
contribuinte n.°156608162, o aditamento ao alvará 
de loteamento n:°16/80, que incide sobre o lote 
n.°4, sito na Rua da Aldeia, freguesia de Canelas, 
inscrito na matriz sob o artigo n.°1815 urbano e 

descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de 
Vila Nova de Caia, sob o n.°569/l 9870325, desa-
nexado do n.°10003, fls.46 do B-46, da indicada 
freguesia, como abaixo se descreve:
O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções: 
a) Lote alterado: Lote4
b) Área do lote: 256,00m2
c) Área de implantação: 76,00m2
d) Área de construção: 228,00m2
e) Número de pisos acima da cota de soleira: 2
f) Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
g) Ocupação: Habitação unifamiliar
h) Área de implantação e de construção - anexo: 
14,85m2
O presente aditamento anula e substitui o 2°adi-
tamento emitido em 2 de Outubro de 2004, man-
tendo-se inalterados os restantes parâmetros que 
define o primitivo alvará de loteamento n.°16/80 
de 5 de Março.
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese que faz parte integrante do aditamento ao 
alvará de loteamento que se encontra em arquivo 
nos Serviços desta Câmara Municipal.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 12 de Ju-
nho de 2013.
Por subdelegação, A Vereadora, (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 18/06/2013

D.2. EDITAIS

EDITAL Nº 297/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.° do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 23 de maio de 
2013, e nos termos do disposto no artigo 27.° do 
DL. n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação 
conferida pelo DL n.º 26/2010, de 30 de março, 
que foi apresentado um pedido de alteração da li-
cença de loteamento n.º 15/97 para o lote n.º 36, 
requerido em nome de ISABEL MARIA DE BARROS 
LOPES MACHADO AIRES DE SOUSA PINA, que tem 
como objetivo a introdução de prestação de servi-
ços em complementaridade com o uso habitacional 
já titulado no alvará de loteamento, proposta de 
alteração de área de implantação com aumento de 
área de 139,00m2 para 171,00m2 e aumento da 
área de construção de 278,00m2 para 342,00m2.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
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27.°, ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias.
O processo n.º 258/13 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira)
 

EDITAL Nº 298/2013
Dr.ª. VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEI-
RO, Vereadora Adjunta do Presidente deste Mu-
nicípio, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, por despacho n.º 39/PCM/2011, 
de 28 de Junho.
Faz saber, em cumprimento do n°3 do artigo 166.° 
do Código da Estrada, que a Polícia Municipal de 
Vila Nova de Gaia removeu no dia 23/12/2011, da 
Rua do Jardim, na freguesia de Vilar do Paraíso, ao 
abrigo do art.º.163.° n.º 1 alínea f) do Código da 
Estrada, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do 
Passadouro, na Freguesia da Madalena, um veículo 
de matrícula 7128 BLG, marca BMW, modelo SERIE 
3, de cor branca.
Assim, durante o prazo de 30 dias, contados do dia 
seguinte ao da publicação do presente Edital, po-
derá o proprietário/locatário retirar o veículo, após 
o pagamento das despesas de remoção e depósito, 
sob pena de o veículo se considerar abandonado e 
adquirido por ocupação pela Câmara Municipal de 
acordo com a legislação em vigor .
E para constar e devidos efeitos se faz o presente 

Edital e outros de igual teor que vão ser afixados 
nos lugares de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de Maio de 2013
PROC. VA416/11
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, a Verea-
dora com Competência Delegada, (Dr.ª Veneranda 
de Lurdes Barbosa Carneiro)
Data de Publicitação: 04/06/2013

EDITAL Nº 299/2013
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Eng.ª 
Vereadora Adjunta do Exmº. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n°.71/
PCM/2009, de 06/11 do Exmº. Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, com 
competência conferida pela Câmara na Reunião de 
6 de Novembro de 2009.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
n° 1 do art.º 70° do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, 
a todos os interessados - proprietários do pré-
dio urbano sito na Rua de Figueiredo e n.ºs 28 
a 58 da Rua das Alminhas de Figueiredo, na 
freguesia de Pedroso deste concelho de Vila 
Nova de Gaia -, de que, no âmbito do Processo 
Administrativo n° 1121/VT/2012, foi proferida a se-
guinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assinaladas 
pelos peritos na vistoria administrativa realizada 
a 25 de Julho de 2012, ponderados os restantes 
elementos constantes no processo, ordena-se aos 
proprietários do prédio em causa, acima referido, 
nos termos previstos no art.º 89° n° 2 do Regi-
me Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado pelo DL n° 555/99 de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe foi dada pela Lei n° 60/2007 
de 4 de Setembro, a execução dos seguintes tra-
balhos, a completar no prazo máximo de 60 dias 
úteis, contados que sejam 30 dias sobre a afixação 
deste edital:
-EXTERIOR-
a) Fachadas
- Reparação dos rebocos, incluindo pintura à cor de 
origem, de forma a melhorar o arranjo estético das 
edificações.
- Pintura dos portões de acesso às unidades. 
b) Cobertura
- Reparação das coberturas das construções em 
causa, incluindo estrutura em madeira, bem como 
substituição de todas as telhas que se encontram 
deterioradas, incluindo os beirais em risco de queda 
para a via pública.
- MURO (Rua Fonte de Figueiredo, Rua de Figueire-
do e Rua das Alminhas de Figueiredo) 
- Reparação do muro com o mesmo tipo de mate-
rial, devendo ficar aprumado, consolidado e ainda 
sem vegetação infestante no coroamento do mes-

Data de Publicitação: 04/06/2013 
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mo. 
Correção e reparação das deficiências existentes 
dos elementos construtivos (pedra) que se apre-
sentem em desagregação, em toda a extensão do 
muro, de forma a ser evitada a eventual queda de 
elementos sobre o espaço público. 
Caso não haja cumprimento voluntário do ordena-
do, no prazo concedido para o efeito, o Município 
poderá executar coercivamente os trabalhos, com 
custos a cargo dos infratores, para além de incor-
rerem estes em responsabilidade contraordenacio-
nal, punível com coima a graduar entre €500 euros 
e €100.000 euros, nos termos do art°91°, do n° 
1 alínea s) e n° 4 do art.º 98° e dos art.º s 107° 
e 108°, todos do Decreto-Lei n° 555/99 de 16 de 
Dezembro com a nova redação conferida pela Lei 
n° 60/2007 de 4 de Setembro. Adverte-se ainda 
que o não cumprimento desta ordem administrati-
va constituirá também crime de desobediência, nos 
termos previstos no art.º 348° n° 1 alínea b) do 
Código Penal.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, n° 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse processo 
poderá ser visto um Anexo Fotográfico ao Auto de 
Vistoria que não se encontra afixado juntamente 
com este Edital.
Vila Nova de Gaia, 27/05/2013.
Proc. N°1121/VT/2012.
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira, Eng.ª)

AUTO DE VISTORIA
Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de 
dois mil e doze, compareceram Luís Manuel da Cos-
ta Simões, Engenheiro Civil, Firmino Augusto Tri-
go Barbosa, Arquiteto e Gaspar Alberto de Sousa 
Ferreira, Assistente Técnico, na qualidade de técni-
cos designados pela Câmara Municipal para proce-
derem à respetiva vistoria das unidades do prédio 
abaixo identificado, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 90° do DL. 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pela legislação subsequente.
Pela parte proprietária ninguém compareceu.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1- IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO / DAS UNIDADES 
DO PRÉDIO OBJETO DA VISTORIA E DO MURO
Processo n.º: 1121/VT/2012
Localização: Rua Fonte de Figueiredo, Rua de Fi-
gueiredo/Rua das Alminhas de Figueiredo 28 a 58 
Descrição predial:
Artigo matricial:
2- DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO
Trata-se de uma propriedade constituída por uma 
série de construções devolutas, desde o n° 28 ao 

58 da Rua das Alminhas de Figueiredo, que conti-
nua para a Rua de Figueiredo com um muro de ve-
dação e suporte de terras que se apresenta degra-
dado e desaprumado. No entanto existem indícios 
de ocupação do imóvel com entrada pelo n° 46. O 
referido muro está implantado à face da via públi-
ca e construtivamente apresenta-se executado com 
pedra de junta seca com altura variável entre 2,0 
e 2,30 metros. As construções também à face da 
via pública, estão construídas com paredes exterio-
res em alvenaria de pedra rebocada e pintada, com 
caixilharias em madeira e alumínio e cobertura em 
telha marselha sobre estrutura de madeira.
N° de pisos do prédio: 1
N° total de unidades: Indefinido, dado não ter sido 
possível o acesso ao interior da propriedade.
Uso das unidades objeto da vistoria: Habitação.
Descrição das unidades objeto da vistoria: Habi-
tação. Não foi possível verificar se existe energia 
elétrica e abastecimento de água com ligação às 
respetivas redes públicas e rede de drenagem de 
águas residuais com ligação ao coletor público de 
saneamento, dado não ter sido possível o acesso ao 
interior da propriedade.
3- DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE 
ESTÉTICA DAS UNIDADES DO PRÉDIO OBJETO DA 
VISTORIA E DO MURO
UNIDADES (Habitações da Rua das Alminhas de Fi-
gueiredo 28 a 58)
3.1.-EXTERIOR
a) Fachadas
Degradação dos rebocos e desgaste da pintura, 
causando deficiente arranjo estético. 
Desgaste da pintura dos portões de acesso às uni-
dades.
(Fotos n.ºs 01 a10)
b) Coberturas
Existência de telhas deterioradas com acumulação 
de vegetação e degradação e desagregação dos 
beirais das construções em causa, com elementos 
em risco de queda para a via pública.
(fotos n.ºs 01, 04 a10)
c) Logradouro
Não foi possível o acesso ao interior da proprieda-
de.
3.2. - INTERIOR
Não foi possível o acesso.
MURO (Rua da Fonte de Figueiredo, Rua de Figuei-
redo e Rua das Alminhas de Figueiredo)
Desagregação e desaprumo do muro, com a possi-
bilidade em toda a sua extensão de queda de ele-
mentos construtivos (pedras) sobre a via pública.
Vegetação infestante sobre o coroamento do muro.
(Fotos n°11 a 18)
4 - DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
UNIDADES (Habitações da Rua das Alminhas de Fi-
gueiredo 28 a 58)
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4.1.– EXTERIOR
a) Fachadas
Reparação dos rebocos, incluindo pintura à cor de 
origem, de forma a melhorar o arranjo estético das 
edificações.
Pintura dos portões de acesso às unidades.
b) Cobertura
Reparação das coberturas das construções em 
causa, incluindo estrutura em madeira, bem como 
substituição de todas as telhas que se encontram 
deterioradas, incluindo os beirais em risco de que-
da para a via publica.
c) Logradouro
Não foi possível o acesso.
4.2.- INTERIOR
Não foi possível o acesso.
MURO (Rua da Fonte de Figueiredo, Rua de Figuei-
redo e Rua das Alminhas de Figueiredo)
Reparação do muro com o mesmo tipo de material, 
devendo ficar aprumado, consolidado e ainda sem 
vegetação infestante no coroamento do mesmo.
Correção e reparação das deficiências existentes 
dos elementos construtivos (pedra), que se apre-
sentem em desagregação, em toda a extensão do 
muro, de forma a ser evitada a eventual queda de 
elementos sobre o espaço público.
4.3.- PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
O prazo para a execução dos trabalhos é de 30 dias 
úteis.
5- QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
A parte proprietária do imóvel não formulou quais-
quer quesitos.
6- DOCUMENTOS ANEXOS
6.1. - Relatório fotográfico com 3 páginas
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Luís Manuel da Costa Simões) (Relator)
(Firmino Augusto Trigo Barbosa)
(Gaspar Alberto de Sousa Ferreira)
Data de Publicitação: 04/06/2013

EDITAL Nº 302/2013
*Ver última página

EDITAL Nº 303/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Ata nº 11 respeitante à Reunião Ordinária realizada 
no dia 6 de Maio de 2013, aprovada nos termos do 
disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 92º 
da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na redação 
dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro, bem 
como do nº. 1 do art.º 11º do Regimento desta 
Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo em sua 
reunião de 2009/11/06.

Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação.
Vila Nova de Gaia, 5 de Junho de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª.
Data de Publicitação: 06/06/2013

EDITAL Nº 304/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Minuta da Ata nº 12 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 22 de maio de 2013, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 
do art.º 92º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, 
na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do Regi-
mento desta Câmara Municipal, aprovado pelo Exe-
cutivo em sua reunião de 2009/11/06.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação.
Vila Nova de Gaia, 29 de maio de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª.
Data de Publicitação: 06/06/2013

EDITAL Nº 305/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Ata nº 10 respeitante à Reunião Pública realizada 
no dia 24 de Abril de 2013, aprovada nos termos do 
disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 92º 
da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na redação 
dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro, bem 
como do nº. 1 do art.º 11º do Regimento desta 
Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo em sua 
reunião de 2009/11/06.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação.
Vila Nova de Gaia, 5 de Junho de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª.
Data de Publicitação: 06/06/2013

EDITAL Nº 306/2013
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Engª., 
Vereadora Adjunta do Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das 
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competências subdelegadas pelo despacho nº 71/
PCM/2009, de 06/11 do Exmo. Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, com 
competência conferida pela Câmara na Reunião de 
6 de novembro de 2009,
Notifico, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 
70.º do Código do Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei n.º 442/91 de 15 de no-
vembro, com as alterações introduzidas pelo Dec. 
Lei n.º 6/96 de 31 de janeiro, os proprietários do 
imóvel sito na Rua José Monteiro Castro Portugal, 
n.º 2288/2287, freguesia de Valadares, de que pe-
ritos adstritos à Divisão Municipal de Fiscalização e 
Vistorias Administrativas da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia deslocar-se-ão ao local acima in-
dicado, no dia 31 de julho de 2013, do corrente 
ano, aproximadamente pelas 09:45 horas, a fim de 
se levar a efeito uma vistoria administrativa, nos 
termos do disposto no artigo 90.º do D. L 555/99, 
de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei nº 60/2007, de 4 de setembro, no sentido 
de ser analisado o estado de conservação do re-
ferido imóvel.-- Nos termos do n.º 3 do art.º 90.º 
do Dec. Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007 de 
4 de setembro, poderão os notificados, caso o de-
sejem, até à véspera da data da realização da dili-
gência, indicar um perito para intervir na realização 
da vistoria e/ou formular quesitos que queiram ver 
respondidos pelos peritos desta Câmara Municipal.
Vila Nova de Gaia, 21 de Maio de 2013
Proc.º N.º 149/VT/2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira, Eng.ª)
Data de Publicitação: 06/06/2013

EDITAL Nº 307/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.° do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião
Extraordinária realizada em 6 de novembro de 
2009.
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 27 de Maio de 
2013, e nos termos do disposto no artigo 27.° do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com 
a redação conferida pelo DL. n.º 26/2010, de 30 
de março, que foi apresentado um pedido de al-
teração da licença de loteamento n.°05/79 para o 
lote n.°19, requerido em nome de Narciso de Jesus 
Rodrigues, que tem como objetivo regularizar os 

parâmetros do lote 19 em função da obra licenciada 
e definição de um anexo.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.°, ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias.
O processo n.°1464/13, estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira)

 

EDITAL Nº 308/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Minuta da Ata nº 13 respeitante à Reunião Ordiná-
ria realizada no dia 5 de Junho de 2013, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no 
nº. 3 do art.º 92º da Lei nº 169/99, de 18 de se-
tembro, na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 
11 de janeiro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo em sua reunião de 2009/11/06.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação.
Vila Nova de Gaia, 12 de Junho de 2013.

Data de Publicitação: 06/06/2013 
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A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª
Data de Publicitação: 12/06/2013

EDITAL Nº 319/2013
Dra. VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEI-
RO, Vereadora Adjunta do Presidente deste Mu-
nicípio, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, por despacho n°. 39/PCM/2011, 
de 28 de Junho.
Faz saber, que fica por este meio notificado JOÃO 
PAULO OLIVEIRA REIMÃO, arrendatário que foi 
da habitação sita na Rua 25 de Abril, n.º 75 - R/C 
DTº., freguesia de Canidelo, deste concelho, para 
no prazo de 8 (oito) dias seguidos, contados a par-
tir do dia 18 de Junho, proceder ao levantamento 
de todos os seus bens ali depositados na sequência 
do Despejo, devendo para tal dirigir-se à Gaiurb, 
urbanismo e habitação, EEM, sob pena, de não o 
fazendo serem os mesmos considerados perdidos a 
favor deste Município.
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
Rua Álvares Cabral - 4400-017 Vila Nova de Gaia - 
tel:22 377 80 35 fax: 22 377 80 10 - email: pm@
mail.cm-gaia.pt
Vila Nova de Gaia, 07 de Junho de 2013
A Vereadora, (Veneranda Carneiro, Dr.ª)
Data de Publicitação: 18/06/2013

EDITAL Nº 320/2013
(Art.º 70.°, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Eng.ª, 
Vereadora Adjunta do Exmº. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n°.71/
PCM/2009, de 06/11 do Exmo. Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, com 
competência conferida pela Câmara na Reunião de 
6 de Novembro de 2009,
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
n° 1 do art.º 70° do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, a 
todos os interessados -proprietários do prédio ur-
bano sito na Rua de Frengo, n° 222, na freguesia 
de Canelas deste concelho de Vila Nova de Gaia -, 
de que, no âmbito do Processo Administrativo n° 
113/VP/2005, foi proferida a seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assinaladas 
pelos peritos na vistoria administrativa realizada 
a 23 de Junho de 2005, ponderados os restantes 
elementos constantes no processo, ordena-se aos 
proprietários do prédio urbano em causa, acima 
referido, nos termos previstos no art.º 89° n° 3 
do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

(RJUE), aprovado pelo DL n° 555/99 de 16 de De-
zembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n° 
60/2007 de 4 de Setembro, a execução dos seguin-
tes trabalhos, a completar no prazo máximo de 30 
dias úteis:
- Demolição completa da habitação com a morada 
acima indicada, com remoção dos seus escombros 
para local apropriado.
Caso não haja cumprimento voluntário do ordena-
do, no prazo concedido para o efeito, o Município 
poderá executar coercivamente os trabalhos, com 
custos a cargo dos infratores, para além de incorre-
rem estes em responsabilidade contraordenacional, 
punível com coima a graduar entre €500 euros e 
€100.000 euros, nos termos do art.º 91°, do n° 
1 alínea s) e n° 4 do art.º 98° e dos art.os 107° 
e 108°, todos do Decreto-Lei n° 555/99 de 16 de 
Dezembro com a nova redação conferida pela Lei 
n° 60/2007 de 4 de Setembro. Adverte-se ainda 
que o não cumprimento desta ordem administrati-
va constituirá também crime de desobediência, nos 
termos previsto no art.º 348° n° 1 alínea b) do 
Código Penal.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, n° 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30.
Vila Nova de Gaia, 18 de junho de 2013.
Proc. N°113/VP/2005
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira, Engª.)
Data de Publicitação: 21/06/2013

EDITAL Nº 322/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Ata nº 12 respeitante à Reunião Pública realizada 
no dia 22 de Maio de 2013, aprovada nos termos do 
disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 do art.º 92º 
da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na redação 
dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro, bem 
como do nº. 1 do art.º 11º do Regimento desta 
Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo em sua 
reunião de 2009/11/06.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação.
Vila Nova de Gaia, 25 de Junho de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª.
Data de Publicitação: 26/06/2013

*EDITAL Nº 302/2013
DR.º JOSÉ MIRANDA DE SOUSA MACIEL, PRESI-
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DENTE DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA ENTI-
DADE EMPRESARIAL LOCAL 
“ÁGUAS E PARQUE BIOLÓ-
GICO DE GAIA, EEM”.
TORNA PÚBLICO nos ter-
mos do nº 1 do art.º 17º do 
Decreto-Lei 306/2007 de 
27 de Agosto, os resultados 
obtidos nas análises efetu-
adas à água destinada ao 
consumo humano de 1 de 
janeiro até 31 de março de 
2013.
Vila Nova de Gaia, 28 de 
maio de 2013.
O Presidente do Conselho 
de Administração, (José Mi-
randa de Sousa Maciel)
Data de Publicitação: 
06/06/2013
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