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A.1. MINUTA DA ATA N.º 27
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de 
dois mil e quinze, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou 
as seguintes deliberações:
1) Foi a Ata n° 26 de 28.05.2015, aprovada por 
unanimidade, de acordo com o n.º 3 do Art.º 34.° 
do CPA.
2) Foram, no Período de Antes da Ordem do Dia, 
votados os seguintes documentos:
a) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Muni-
cipal do BE, "Por uma Europa, um País e um Muni-
cípio solidários com o sofrimento dos refugiados", 
aprovada por Unanimidade.
b) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Munici-
pal da CDU, "Sobre o Metro do Porto", aprovada por 
Maioria, com 09 votos contra (07 do PSD e 02 do 
CDS-PP) e 39 votos a favor (15 do PS, 12 do Gru-
po Municipal dos Presidentes de Junta de Freguesia 
do PS, 01 do PSD, 06 do Movimento Independente 
"Juntos por Gaia", 03 da CDU, 01 do BE e 01 do 
Movimento Independente de Cidadãos Gulpilhares/
Valadares).
c) Foi uma Proposta de Recomendação, apresenta-
da pelo Grupo Municipal da CDU, "Criação de figura 
de Provedor ou Gabinete de Atendimento dos Uten-
tes do Serviço Público dos Transportes” aprovada 
por Maioria, com 06 votos contra do Movimento In-
dependente "Juntos por Gaia", 28 abstenções (15 
do PS, 12 do Grupo Municipal dos Presidentes de 
Junta de Freguesia do PS e 01 do Movimento Inde-
pendente de Cidadãos Gulpilhares/Valadares) e 14 
votos a favor (08 do PSD, 03 da CDU, 02 do CDS-PP 
e 01 do BE).
d) Foi uma Proposta de Recomendação, apresenta-
da pelo Grupo Municipal da CDU; "Pela Promoção 
de Roteiros Culturais de Vila Nova de Gaia rejeitada 
por Maioria, com 34 votos contra (15 do PS, 12 do 
Grupo Municipal dos Presidentes de Junta de Fre-
guesia do PS, 01 do PSD e 06 do Movimento Inde-
pendente "Juntos por Gaia") e 14 votos a favor (07 
do PSD, 03 da CDU, 02 do CDS-PP, 01 do BE e 01 
do Movimento Independente de Cidadãos Gulpilha-
res/Valadares).
e) Foi uma Proposta de Recomendação, apresen-
tada pelo Grupo Municipal da CDU, "Pela animação 
de espaços públicos no intuito de promover o patri-
mónio edificado de Vila Nova de Gaia rejeitada por 
Maioria com 33 votos contra (15 do PS, 12 do Gru-
po Municipal dos Presidentes de Junta de Freguesia 
do PS e 06 do Movimento Independente "Juntos 
por Gaia”) 02 abstenções do CDS-PP e 13 votos 
a favor (08 do PSD, 03 da CDU, 01 do BE e 01 do 
Movimento Independente de Cidadãos Gulpilhares/
Valadares).
f) Foi um Voto de Louvor à Câmara Municipal, 
apresentado pelos Grupos Municipais do PS e do 
Movimento Independente "Juntos por Gaia", "Pela 

reativação do Jogos Juvenis de Vila Nova de Gaia 
aprovado por Unanimidade.
g) Foi uma Moção de Censura, apresentada pelo 
Movimento Independente "Juntos por Gaia", "Ao 
Primeiro Secretário da Comissão Executiva Me-
tropolitana, Lino Joaquim Ferreira, pela sua ina-
propriada participação na reunião da Autoridade 
Metropolitana de Transportes e exigindo a sua ime-
diata demissão", aprovado por Maioria, 12 absten-
ções (07 do PSD, 03 da CDU e 02 do CDS-PP) e 
36 votos a favor (15 do PS, 12 do Grupo Municipal 
dos Presidentes de Junta de Freguesia do PS, 01 do 
PSD, 06 do Movimento Independente "Juntos por 
Gaia", 01 do BE e 01 do Movimento Independente 
de Cidadãos Gulpilhares/Valadares)
3) No Período da Ordem do Dia, foram tomadas as 
seguintes deliberações: 
a) Foi o ponto 4.1. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à abertura de procedimento concursal para 
postos de trabalho no âmbito das atividades de en-
riquecimento curricular - AEC-2015/2016” aprova-
do por Unanimidade.
b) Foi o ponto 4.2. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto ao Relatório e Contas Finais da "Gaiani-
ma — Equipamentos Municipais EEM" e designada 
como depositária dos livros e demais documentos 
da "Gaianima — Equipamentos Municipais EEM", 
bem como representante tributário a Dra. Manuela 
Fernanda da Rocha Garrido, Diretora Municipal de 
Administração e Finanças do Município de Vila Nova 
de Gaia”, aprovado por Unanimidade.
c) Foi o ponto 4.3. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto aos documentos de prestação de contas 
consolidadas do grupo municipal, referente ao ano 
de 2014", aprovado por Maioria, com 05 votos con-
tra (03 da CDU e 02 do CDS-PP), 01 abstenção do 
BE e 42 votos a favor (15 do PS, 12 do Grupo Muni-
cipal dos Presidentes de Junta de Freguesia do PS, 
08 do PSD, 06 do Movimento Independente "Juntos 
por Gaia" e 01 do Movimento Independente de Ci-
dadãos Gulpilhares/Valadares).
d) Foi o ponto 4.4. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Regulamento Municipal do Comércio e 
da Prestação de Serviços de Restauração ou Bebi-
das Não Sedentário” aprovado por Maioria, com 03 
abstenções da CDU e 45 votos a favor (15 do PS, 
12 do Grupo Municipal dos Presidentes de Junta de 
Freguesia do PS, 08 do PSD, 06 do Movimento In-
dependente "Juntos por Gaia", 02 do CDS-PP, 01 do 
BE e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares)
e) Foi o ponto 4.5. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao concurso público com publicidade inter-
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nacional para a concessão de exploração do com-
plexo turístico do Parque da Aguda - autorização de 
procedimentos, aprovação das peças do processo 
e designação do júri", aprovado por Maioria, com 
01 abstenção do BE e 47 votos a favor (15 do PS, 
12 do Grupo Municipal dos Presidentes de Junta de 
Freguesia do PS, 08 do PSD, 06 do Movimento In-
dependente "Juntos por Gaia", 03 da CDU, 02 do 
CDS-PP e 01 do Movimento Independente de Cida-
dãos Gulpilhares/Valadares).
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião dada 
por encerrada eram 00 horas e 10 minutos do dia 
26 de junho de 2015, da qual se lavrou a presente 
Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e assinada pela 
Senhora Primeira Secretária e pelo Senhor Presi-
dente da Assembleia Municipal, e que foi aprovada 
por unanimidade.
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da Sil-
va.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Pinto 
Almeida.

B.1 ATA N.º 11
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
01 DE JUNHO DE 2015
PRESENTES:
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira; - entrou na reunião às 15h 20m
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa; 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;  
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- O Diretor Municipal de Administração e Finanças, 
Dr. António Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 15 HORAS e 10 MINUTOS
HORA DE ENCERRAMENTO: 15 HORAS e 40 MINU-
TOS

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 10 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 
2015 (PÚBLICA)
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitiva a ata nº 10 da reunião de Câmara reali-
zada em 18 de maio de 2015 (pública).
O Sr. Vereador Firmino Pereira não participou na 
votação porque esteve ausente na reunião de Câ-
mara de 18.05.2015.
A Sr.ª Vereadora Engª Mercês Ferreira entrou na 
reunião.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
COMUNIDADE CRISTÃ DA SERRA DO PILAR PARA 
APOIO FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS 
CULTURAIS
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.05.2015”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de Vila Nova de Gaia e a Comuni-
dade Cristã da Serra do Pilar, para apoio financeiro 
à realização de eventos culturais, nos termos pro-
tocolados.
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA, A FEDERAÇÃO POR-
TUGUESA DE GOLFE, O CLUBE DE GOLF DE MIRA-
MAR E O CLUBE DE GOLFE DA QUINTA FOJO
EDOC/2015/24208
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 18.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 18.05.2015 
que aprovou o protocolo de cooperação a celebrar 
entre o município de Vila Nova de Gaia, a Federa-
ção Portuguesa de Golfe, o Clube de Golf de Mi-
ramar e o Clube de Golfe da Quinta do Fojo, nos 
termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO DE 
APOIO À PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E À CRIA-
ÇÃO DE EMPREGO EM VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/25511
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo 
de acordo de colaboração de apoio à promoção de 
investimento e à criação de emprego em Vila Nova 
de Gaia - 2015, nos termos protocolados.
PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A FUNDAÇÃO 
INATEL E A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE 
GAIA 
EDOC/2015/25700
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo a celebrar entre a Fundação Inatel e o 
município de Vila Nova de Gaia, nos termos proto-
colados.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO VA-
LOR DE 1.010,34 € À TUNA MUSICAL MOCIDADE 
PEROSINHENSE
EDOC/2015/20114
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
o subsídio no valor de 1.010,34 € à Tuna Musical 

Mocidade Perosinhense, nos termos propostos.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO VA-
LOR DE 1.181,40 € À OLIVAL SOCIAL, ASSOCIA-
ÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE OLIVAL
EDOC/2015/22521
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
o subsídio no valor de 1.181,40 € à Olival Social – 
Associação para o Desenvolvimento de Olival, nos 
termos propostos.
AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO SUPLEMENTAR DA 
DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
EDOC/2015/9176
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, autorizar 
que, nos termos da alínea b) do nº 3 do art.º 120º 
da Lei 35/2014 de 20 de junho e art.º 227º da Lei 
7/2009 de 12 de fevereiro, os limites da duração de 
trabalho extraordinário sejam, para esta situação 
concreta, ultrapassados, até ao limite de 60% da 
remuneração base dos trabalhadores afetos à Divi-
são de Gestão Ambiental, nos termos informados.
PROJETO GAI@PRENDE+ VISTO PELOS PAIS
EDOC/2015/24469
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROPOSTA DA ARS NORTE DE LISTAGEM INDI-
CATIVA DE PRIORIDADES DE INVESTIMENTO NA 
REGIÃO – NORTE 2020 MAPEAMENTO DE EQUIPA-
MENTOS DE SAÚDE
EDOC/2015/24139
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.05.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“CAMINHADA PELO CORAÇÃO”, SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO DE CRECHES DE SANTA MARINHA
EDOC/2015/21599
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 10, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de taxas por serviços presta-
dos pela Polícia Municipal no evento “Caminhada 
pelo Coração”, solicitado pela Associação de Cre-
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ches de Santa Marinha, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“CAMINHADA SOLIDÁRIA”, SOLICITADO PELA AS-
SOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA DR. COSTA MATOS
EDOC/2015/22668
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 11, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de taxas por serviços presta-
dos pela Polícia Municipal no evento “Caminhada 
Solidária”, solicitado pela Associação de Pais da Es-
cola Dr. Costa Matos, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“PROCISSÃO DE VELAS”, SOLICITADO PELA CO-
MISSÃO DAS CAPELAS DE SEIXO-ALVO E S. MAR-
TINHO
EDOC/2015/22778
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 12, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de taxas por serviços presta-
dos pela Polícia Municipal no evento “Procissão de 
Velas”, solicitado pela Comissão das Capelas de 
Seixo-Alvo e S. Martinho, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“PROCISSÃO DE VELAS”, SOLICITADO PELA CO-
MISSÃO DAS CAPELAS DE SEIXO-ALVO E S. MAR-
TINHO NO DIA 13 DE MAIO DE 2015
EDOC/2015/22780
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 13, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de taxas por serviços pres-
tados pela Polícia Municipal no evento “Procissão 
de Velas”, solicitado pela Comissão das capelas de 
Seixo-Alvo e S. Martinho, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NOS EVEN-
TOS “NOITE DE HIP HOP” E “BAILE DOS FINA-
LISTAS”, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ES-
TUDANTES DA ESCOLA SECUNDÁRIA ANTÓNIO 
SÉRGIO
EDOC/2015/22527
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 14, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de taxas por serviços presta-

dos pela Polícia Municipal no evento “Noite de Hip 
Hop” e “Baile dos Finalistas”, solicitado pela Asso-
ciação de Estudantes da Escola Secundária António 
Sérgio, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“CAMINHADA SOLIDÁRIA CRASTÚMIA”, SOLICITA-
DO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLI-
VAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/21403
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 15, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de taxas por serviços presta-
dos pela Polícia Municipal no evento “Caminhada 
Solidária Crastúmia”, solicitado pela União de Fre-
guesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA COMPANHIA DE BOMBEIROS SA-
PADORES NO EVENTO “2ª BAJA TT ROTA DO DOU-
RO 2015”, SOLICITADO POR THE f WORLD – GLO-
BAL MARKETING MANAGEMENT OF SPORTS 
EDOC/2015/23922
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 16, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de taxas por serviços presta-
dos pela Companhia de Bombeiros Sapadores no 
evento “2ª Baja TT Rota do Douro 2015”, solicitado 
por The f World – Global Marketing Management of 
Sports, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA RELA-
TIVA À ALIENAÇÃO DO PRÉDIO SITO NA RUA DA 
FRANÇA Nº 26, SANTA MARINHA, UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFU-
RADA, INSCRITO NA RESPETIVA MATRIZ URBANA 
SOB O ARTIGO U – 1638 E DESCRITO SOB O Nº 
5354 – REQUERENTE: ANTÓNIO DE ASSUNÇÃO AL-
VES CASTANHEIRA
EDOC/2015/22753
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 17, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, não 
exercer o direito de preferência na alienação do 
prédio sito na Rua da França nº 26, Santa Marinha, 
União de Freguesias de Santa Marinha e S. Pedro 
da Afurada, inscrito na respetiva matriz urbana sob 
o artigo U – 1638 e descrito sob o nº 5354 – reque-
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rente: António de Assunção Alves Castanheira, nos 
termos informados.
EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA RELATI-
VA À ALIENAÇÃO DO PRÉDIO SITO NA RUA GUI-
LHERME GOMES FERNANDES Nº 69, SANTA MARI-
NHA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA 
E S. PEDRO DA AFURADA, INSCRITO NA RESPE-
TIVA MATRIZ URBANA SOB O ARTIGO U – 1624 E 
DESCRITO SOB O Nº 2296 – REQUERENTE: TUDO 
FAÇO CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE CRÉDITOS, 
UNIPESSOAL LDª, NA QUALIDADE DE LOCATÁRIO
EDOC/2015/22728
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 18, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, não 
exercer o direito de preferência na alienação do 
prédio sito na Rua Guilherme Gomes Fernandes nº 
2669, Santa Marinha, União de Freguesias de San-
ta Marinha e S. Pedro da Afurada, inscrito na respe-
tiva matriz urbana sob o artigo U – 1624 e descrito 
sob o nº 2296 – requerente: Tudo Faço Construção 
e Montagem de Créditos, Unipessoal Ld.ª, na quali-
dade de locatário, nos termos informados.
HASTA PÚBLICA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE 4 
LOTES DO PARQUE TECNOLÓGICO DE S. FÉLIX DA 
MARINHA – ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA
EDOC/2015/25920
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 19, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a adjudicação definitiva do direito de superfície de 
4 lotes do Parque Tecnológico de S. Félix da Mari-
nha, pelos valores apresentados, nos termos infor-
mados.
CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTER-
NACIONAL PARA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS 
DE VOZ E DADOS, COM COMODATO DE EQUIPA-
MENTO – ATA DO JÚRI – ERROS E OMISSÕES
EDOC/2015/22753
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 20, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ra-
tificar o despacho do senhor Presidente datado 
de18.05.2015 que aprovou a rejeição da lista de 
erros e omissões apresentada e que aprovou as al-
terações efetuadas no programa de concurso e fór-
mula do critério de adjudicação, nos termos cons-
tantes da ata elaborada pelo júri do procedimento e 
em consequência a prorrogação do prazo de apre-
sentação de propostas, nos termos informados.
PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE PROGRAMA DE SE-

GUROS – “AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE SEGUROS”
EDOC/2015/24602
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 21, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta apresentada pela SABSEG para renova-
ção do contrato de aquisição de serviços de segu-
ros, pelo período de seis meses, nos termos infor-
mados. 
PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO COM 
PUBLICIDADE INTERNACIONAL PARA A CONTRA-
TAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODO-
VIÁRIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLI-
COS PARA AS VIATURAS E MÁQUINAS DA FROTA 
MUNICIPAL
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 22, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 21.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 21.05.2015 
que aprovou o relatório final e a proposta de adju-
dicação do procedimento à empresa Petróleos de 
Portugal – Petrogal SA, nos termos informados.
CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTER-
NACIONAL PARA A CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO 
DO COMPLEXO TURÍSTICO DO PARQUE DA AGUDA 
– PROPOSTA DE NÃO ADJUDICAÇÃO E REVOGA-
ÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAÇÃO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 23, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a não adjudicação assim como a revogação da de-
cisão de contratar, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS A DESLOCAÇÃO A OLIVEIRA DO HOS-
PITAL, SOLICITADO PELO HÓQUEI CLUBE DE PAÇO 
DO REI
EDOC/2015/19481
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 24, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais relativas a deslocação a 
Oliveira do Hospital, solicitado pelo Hóquei Clube 
de Paço do Rei, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS A DESLOCAÇÃO A AVEIRO SOLICITADO 
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PELA ESCOLA SECUNDÁRIA ALMEIDA GARRETT
EDOC/2015/23469
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 25, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais relativas a deslocação a 
Aveiro, solicitado pela Escola Secundária Almeida 
Garrett, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS RELA-
TIVA A DESLOCAÇÃO A FÁTIMA SOLICITADO PELO 
CCD
EDOC/2015/24805
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 26, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção total de pagamento de taxas de utilização 
de viaturas municipais relativas a deslocação a Fá-
tima, solicitado pelo CCD, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVA A DESLOCAÇÃO A LISBOA, SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MODICUS SAN-
DIM
EDOC/2015/23855
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 27, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais relativas a deslocação a 
Lisboa, solicitado pela Associação Desportiva Modi-
cus de Sandim, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVA A DESLOCAÇÃO A AVEIRO, SOLICITADO 
PELA JUVENTUDE DESPORTIVA DE GAIA
EDOC/2015/23871
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 28, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais relativas a deslocação 
a Aveiro, solicitado pela Juventude Desportiva de 
Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVA A DESLOCAÇÃO A SANTA MARIA DA FEI-
RA, SOLICITADO PELA ABRAÇO – ASSOCIAÇÃO DE 
APOIO A PESSOAS COM VIH/SIDA

EDOC/2015/23570
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 29, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais relativas a deslocação 
a Santa Maria da Feira, solicitado pela Braço – As-
sociação de Apoio a Pessoas com VIH/SIDA, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVA A DESLOCAÇÃO A FÁTIMA, SOLICITADO 
PELA OLIVAL SOCIAL
EDOC/2015/10082
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 30, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais relativas a deslocação 
a Fátima, solicitado pela Olival Social, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS RELA-
TIVA A DESLOCAÇÃO A AVEIRO, SOLICITADO PELO 
CENTRO SOCIAL MÁRIO MENDES COSTA
EDOC/2015/25318
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 31, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais relativas a deslocação a 
Aveiro, solicitado pelo Centro Social Mário Mendes 
Costa, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS RELA-
TIVA A DESLOCAÇÃO A BRAGA, SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO CONSELHO DE SÉNIORES DOS PRO-
PRIETÁRIOS DA URBANIZAÇÃO DE VILA D’ESTE
EDOC/2015/23872
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 32, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas de utiliza-
ção de viaturas municipais relativas a deslocação 
a Braga, solicitado pela Associação Conselho de 
Séniores dos Proprietários da Urbanização de Vila 
d’Este, nos termos informados.
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DEPARTAMENTO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
PROCESSO Nº 7316/08.6 – 3º JUÍZO CÍVEL DE 
VILA NOVA DE GAIA – REMIÇÃO DE PENSÃO POR 
ACIDENTE DE TRABALHO – AUTOR: MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E RÉUS: FUNDO DE GARANTIA 
AUTOMÓVEL E OUTROS
INT-CMVNG/2015/11731
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 33, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.05.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

POSTURA MUNICIPAL NA RUA DOS AGROS/TRA-
VESSA DOS AGROS - GRIJÓ
EDOC/2015/21302
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 34, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a postura municipal de trânsito na Rua dos Agros/
Travessa dos Agros - Grijó, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL NA RUA DOMINGOS DE MA-
TOS – SANTA MARINHA
EDOC/2015/16989
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 35, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a postura municipal de trânsito na Rua Domingos 
de Matos – Santa Marinha, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL NA TRAVESSA DA FONTE VE-
LHA – GULPILHARES
EDOC/2015/20712
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 36, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a postura municipal de trânsito na Travessa da Fon-
te Velha - Gulpilhares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA A LICENÇA PARA DOIS LUGARES 
DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO SOLICITADO 
PELO AGRUPAMENTO VERTICAL DE SOARES DOS 
REIS – EB1 JOAQUIM NICOLAU DE ALMEIDA - MA-
FAMUDE
EDOC/2015/21350
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 37, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxa relativa a li-

cença para dois lugares de estacionamento privati-
vo, solicitado pelo Agrupamento Vertical de Soares 
dos Reis – EB1 Joaquim Nicolau de Almeida - Mafa-
mude, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA A LICENÇA PARA UM LUGAR DE 
ESTACIONAMENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELO 
CIRCULO DE CULTURA TEATRAL – TEATRO EXPERI-
MENTAL DO PORTO (TEP)
EDOC/2015/4778
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 38, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxa relativa a 
licença para um lugar de estacionamento privativo, 
solicitado pelo Circulo de Cultura Teatral –Teatro Ex-
perimental do Porto (TEP), nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA 
DOS AGROS SOLICITADO PELA UNIÃO DAS FRE-
GUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2015/16277
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 39, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa a inter-
rupção de trânsito na Rua dos Agros, solicitado pela 
União das Freguesias de Grijó e Sermonde, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RE-
QUALIFICAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DE VILA D’ESTE
EDOC/2015/15494
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 40, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa a inter-
rupção de trânsito – Requalificação dos Edifícios de 
Vila d’Este, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA DE 
PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CRESTUMA
EDOC/2015/8552
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 41, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa de publicidade, 
solicitado pela Associação de Solidariedade Social 
de Crestuma, nos termos informados.
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DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A TRANSPORTE EFETUADO PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES, SOLICITADO POR MARIA DO 
CEU PINTO GONÇALVES
EDOC/2015/28081
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 42, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa a trans-
porte efetuado pelos Bombeiros Sapadores, solici-
tado por Maria do Céu Pinto Gonçalves, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A TRANSPORTE EFETUADO PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES, SOLICITADO POR LÍRIA AMÉ-
LIA CASTRO OLIVEIRA BASTOS
EDOC/2015/10248
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 43, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa a trans-
porte efetuado pelos Bombeiros Sapadores, solici-
tado por Líria Amélia Castro Oliveira Bastos, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE ESCALÃO ATRIBUÍDO 
AO ALUNO DANIEL FILIPE FERREIRA DOS SANTOS
EDOC/2015/22807
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 44, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a alteração de escalão atribuído ao aluno Daniel Fi-
lipe Ferreira dos Santos, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS ATIVI-
DADES PRATICADAS PELOS UTENTES BELISA DIA-
NA BARBOSA SILVA E LUIS MARTINS NAS PISCI-
NAS MUNICIPAIS
EDOC/2015/21502
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 45, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento das atividades prati-
cadas pelos utentes Belisa Diana Barbosa Silva e 
Luis Martins, nas piscinas municipais, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS ATIVI-
DADES PRATICADAS PELOS UTENTES MARIA BEA-
TRIZ TEIXEIRA SANTOS, ALZIRA LUISA DO CAR-
MO OLIVEIRA, DIANA OLIVEIRA MAGALHÃES, RUI 

FILIPE COELHO DE ALMEIDA, ANA SOFIA SOUSA 
SANTOS, ANDREIA SALGADO SILVA, JOSÉ MIGUEL 
SILVA SALGADO, MANUEL DIOGO MENDES PEREI-
RA SOARES, FRANCISCO GABOR KOVACS DIAAS 
E ALEXANDRE CARDOSO LEMOS, NAS PISCINAS 
MUNICIPAIS
EDOC/2015/25263
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 46, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a isenção de 
pagamento das atividades praticadas pelos uten-
tes Maria Beatriz Teixeira Santos, Alzira Luisa do 
Carmo Oliveira, Diana Oliveira Magalhães, Rui Filipe 
Coelho de Almeida, Ana Sofia Sousa Santos, An-
dreia Salgado Silva, José Miguel Silva Salgado, Ma-
nuel Diogo Mendes Pereira Soares, Francisco Gabor 
Kovacs Diaas e Alexandre Cardoso Lemos, nas pis-
cinas municipais, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS ATIVI-
DADES PRATICADAS PELOS UTENTES BELISA DIA-
NA SILVA E LUIS MARTINS NAS PISCINAS MUNI-
CIPAIS
EDOC/2015/25253
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 47, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das atividades praticadas 
pelos utentes Belisa Diana Silva e Luís Martins, nas 
piscinas municipais, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR 
IDÁLIA MANUELA CORDEIRO ARAÚJO
EDOC/2015/16968
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 48, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa de vistoria admi-
nistrativa, solicitado por Idália Manuela Cordeiro 
Araújo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA UR-
BANÍSTICA, SOLICITADO POR FLORENTINA DOS 
SANTOS MOREIRA DIAS
EDOC/2015/18223
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 49, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a isenção de 
pagamento de taxa urbanística, solicitado por Flo-
rentina dos Santos Moreira Dias, nos termos infor-
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mados.

DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 162,39 € RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ANGARIAÇÃO 
DE FUNDOS NA CASA DO PÃO, SOLICITADO PELA 
FUNDAÇÃO CLARET – LAR JUVENIL DOS CARVA-
LHOS
EDOC/2015/23868
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 50, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído no valor 
de 162,39 €, relativa à realização de evento para 
angariação de fundos na Casa do Pão, solicitado 
pela Fundação Claret – Lar Juvenil dos Carvalhos, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 26,89 € RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE PASSEIO DE BTT – ROTA DOS 
MOINHOS, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/23827
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 51, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído no valor 
de 26,89 €, relativa à realização de passeio de BTT 
– Rota dos Moinhos, solicitado pela União de Fre-
guesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 25,89 € RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO DE SOLIDARIEDA-
DE, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EN-
CARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 
SOARES DOS REIS
EDOC/2015/22948
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 52, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a dispensa 
parcial de pagamento de taxa devida pela emissão 
da licença especial de ruído no valor de 25,89 €, re-
lativa à realização de espetáculo de solidariedade, 
solicitado pela Associação de Pais e Encarregados 

de Educação da Escola Básica Soares dos Reis, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 48,89 € RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA FESTA SENHOR DOS AFLITOS, 
SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 
DE SÃO PEDRO PEDROSO
EDOC/2015/24064
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 53, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído no valor 
de 48,89 €, relativa à realização da festa Senhor 
dos Aflitos, solicitado pela Fábrica da Igreja Paro-
quial de São Pedro Pedroso, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 147,90 € RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE SÃO JOÃO E SE-
NHORA DA GUIA, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DE SÃO PEDRO DE PEDROSO
EDOC/2015/24787
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 54, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído no valor 
de 147,90 €, relativa à realização das Festas de 
São João e Senhora da Guia, solicitado pela Fábrica 
da Igreja Paroquial de São Pedro de Pedroso, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 48,89 € RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA FEIRA MEDIEVAL, SOLICITADO 
PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2015/23148
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 55, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído no valor 
de 48,89 €, relativa à realização da Feira Medieval, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Canelas, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUIDO NO VALOR DE 26,89 € RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE MOSTRA DE ARTESANATO, SOLI-
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CITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2015/24933
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 56, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído no va-
lor de 26,89 €, relativa à realização de Mostra de 
Artesanato, solicitado pela Junta de Freguesia de 
Canidelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 66,12 € RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DA FESTA DE S. 
PAIO, SOLICITADO PELA COMISSÃO DA CAPELA DE 
S. PAIO PARÓQUIA DE CANIDELO
EDOC/2015/25751
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 57, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído no valor 
de 66,12 €, relativa à realização da Procissão da 
Festa de S. Paio, solicitado pela Comissão da Ca-
pela de S. Paio Paróquia de Canidelo, nos termos 
informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO E 
AMBIENTE

PROPOSTA DE DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS RELATIVAS AOS PEDIDOS DE PA-
GAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS TAXAS DEVIDAS 
POR CONTA DE PUBLICIDADE E/OU RESPETIVA 
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, NOS TERMOS DO 
PREVISTO NO ARTIGO 24º DO REGULAMENTO MU-
NICIPAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS
EDOC/2015/23845
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 58, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.03.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de delegação e subdelegação de com-
petências relativas aos pedidos de pagamento em 
prestações das taxas devidas por conta de publici-
dade e/ou respetiva ocupação de espaço público, 
nos termos do previsto no artigo 24º do Regula-
mento Municipal de Taxas e Outras Receitas, nos 
termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS, 
SOLICITADO POR MOTA SOARES & COMPANHIA 
LDª – PROCESSO Nº 191/13

Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 59, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas, soli-
citado por Mota Soares & Companhia Ld.ª – Proc.º 
191/13, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS, 
SOLICITADO POR CONFEITARIA TINA DOCE LDª – 
PROCESSO Nº 131/13
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 60, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas, solici-
tado por Confeitaria Tina Doce – Proc.º 131/13, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA A 
TÍTULO DE TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE 
ESPAÇO PÚBLICO, SOLICITADO POR JOSÉ AUGUS-
TO PINTO GUEDES – PROCESSO Nº 1242/15-PL
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 61, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa a título 
de taxa de licença de ocupação de espaço público, 
solicitado por José Augusto Pinto Guedes – Proc.º 
1242/15 - PL, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS A 
TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E MUNICI-
PAL DE URBANIZAÇÃO E PELA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS, SOLICITA-
DO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA (LAR AN-
TÓNIO ALMEIDA COSTA) – PROCESSO Nº 146/93 
- PL
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 62, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas a tí-
tulo de taxa de licença de construção e municipal 
de urbanização e pela prorrogação do prazo para a 
execução das obras, solicitado pela Santa Casa da 
Misericórdia (Lar António Almeida Costa) – Proc.º 
146/93 - PL, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA A 
TÍTULO DE LICENÇA ESPECIAL PARA OBRA INA-
CABADA, SOLICITADO PELO CENTRO DE RECREIO 
POPULAR DE S. TIAGO – PROCESSO Nº 794/01 – 
PL
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 63, apenas no 
original.
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de 
isenção de pagamento de taxa a título de licença 
especial para obra inacabada, solicitado pelo Cen-
tro de Recreio Popular de S. Tiago – Proc.º 794/01 
- PL, nos termos informados.
PEDIDO DE REVISÃO OFICIOSA DE ATO DE LI-
QUIDAÇÃO DE TAXAS/2014, SOLICITADO PELA 
AUTOVIAÇÃO SANDINENSE LDª POSTO DE ABAS-
TECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS – PROCESSO Nº 
3040/14 - PC
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 64, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de revisão oficiosa apresentado pela Au-
toviação Sandinense Ld.ª – Posto de Abastecimen-
to de Combustíveis – Proc.º 3040/14 – PC e, em 
consequência, seja mantido o despacho do Exmº 
Sr. Vice-Presidente de 30 de julho de 2014 que de-
terminou a notificação da requerente da liquidação 
da taxa devida pela instalação e funcionamento do 
presente posto de abastecimento de combustíveis, 
nos termos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
SOLICITADO POR GALPGEST LDª – PROCESSO Nº 
1154/15 - PC
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 65, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, indeferir a recla-
mação graciosa apresentada por Galpgest Ld.ª – 
Proc.º 30401154/15 – PC e, em consequência, seja 
mantido o despacho do Exmº Sr. Vice-Presidente 
de 26 de março de 2015 que determinou a notifi-
cação da requerente da liquidação da taxa devida 
pela instalação e funcionamento do presente posto 
de abastecimento de combustíveis, nos termos in-
formados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
SOLICITADO POR PETRÓLEOS DE PORTUGAL – PE-
TROGAL SA – PROCESSO Nº 1150/15 - PC
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 66, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação graciosa apresentada por Petróleos 
de Portugal – Petrogal SA – Proc.º 1150/15 – PC 
e, em consequência, seja mantido o despacho do 

Exmº Sr. Vice-Presidente de 26 de março de 2015 
que determinou a notificação da requerente da li-
quidação da taxa devida pela instalação e funcio-
namento do presente posto de abastecimento de 
combustíveis, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
SOLICITADO POR VIDA N’AVENIDA – COMBUSTÍ-
VEIS LDª – PROCESSO Nº 1161/15 - PC
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 67, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, indeferir a reclamação 
graciosa apresentada por Vida n’Avenida – Com-
bustíveis Ld.ª – Proc.º 1161/15 – PC e, em con-
sequência, seja mantido o despacho do Exmº Sr. 
Vice-Presidente de 26 de março de 2015 que de-
terminou a notificação da requerente da liquidação 
da taxa devida pela instalação e funcionamento do 
presente posto de abastecimento de combustíveis, 
nos termos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
SOLICITADO POR GALPGEST LDª – PROCESSO Nº 
1148/15 - PC
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 68, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir a reclamação graciosa apresentada por Galpgest 
Ld.ª – Proc.º 1148/15 – PC e, em consequência, 
seja mantido o despacho do Exmº Sr. Vice-Presi-
dente de 26 de março de 2015 que determinou a 
notificação da requerente da liquidação da taxa de-
vida pela instalação e funcionamento do presente 
posto de abastecimento de combustíveis, nos ter-
mos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
SOLICITADO POR JOSÉ CARDOSO E HELENA LDª – 
PROCESSO Nº 1166/15 - PC
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 69, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação graciosa apresentada por José Cardo-
so e Helena Ld.ª – Proc.º 1166/15 – PC e, em con-
sequência, seja mantido o despacho do Exmº Sr. 
Vice-Presidente de 26 de março de 2015 que de-
terminou a notificação da requerente da liquidação 
da taxa devida pela instalação e funcionamento do 
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presente posto de abastecimento de combustíveis, 
nos termos informados.

DIVERSOS
RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E FI-
NANCEIRA DA GAIANIMA – EQUIPAMENTOS MUNI-
CIPAIS EEM – EM LIQUIDAÇÃO REPORTADO A 31 
DE DEZEMBRO DE 2014
EDOC/2015/21784
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 70, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.05.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL SOLICITADO PELO LIVRE – PARTIDO 
POLÍTICO – PROCESSO Nº 30/15
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 71, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de 
isenção de pagamento de taxa pela cedência do 
auditório da Assembleia Municipal, solicitado pelo 
Livre – Partido Político – Processo nº 30/15, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, SOLICITADO PELA APRENDER – CEN-
TRO EDUCACIONAL E TERAPÊUTICO LDª
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 72, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de 
isenção de pagamento de taxa pela cedência do 
auditório da Biblioteca Municipal, solicitado pela 
Aprender – Centro Educacional e Terapêutico Ld.ª, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS SOLICITADO PELO 
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 
IMOGESTÃO – PROCESSO 3436/09 - PL
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
ADIADO
CONCURSO PÚBLICO PARA A CELEBRAÇÃO DE 
ACORDOS QUADRO SINGULARES PARA A REALIZA-
ÇÃO DE OBRAS NA VIA PÚBLICA – ERROS E OMIS-
SÕES E ESCLARECIMENTOS
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 73, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
os erros, omissões e esclarecimentos relativos ao 
procedimento “Concurso Público para a Celebração 

de Acordos Quadro Singulares para a realização de 
Obras na Via Pública” e prorrogação do prazo para 
apresentação de propostas, nos termos informa-
dos.
O Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Firmi-
no Pereira ausentaram-se da reunião.
CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA E O CLUBE DE FUTEBOL DE OLIVEIRA DO 
DOURO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 74, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato de Desenvolvimento Desportivo a ce-
lebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o 
Clube de Futebol de Oliveira do Douro.
O Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Firmi-
no Pereira entraram na reunião.
CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA – 
PORTUGAL ATIVO PARA A REALIZAÇÃO DO ATLAN-
TIC SURF FEST EUROPEAN LONG BOARD – SURF 
PRO COMPETION
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 75, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato de Desenvolvimento Desportivo a cele-
brar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a As-
sociação Cultural e Desportiva – Portugal Ativo para 
a realização do Atlantic Surf Fest European Long 
Board – Surf Pro Competion.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA MARINHA PARA A 
REALIZAÇÃO DOS JOGOS JUVENIS 2015
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 76, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de São 
Félix da Marinha para a realização dos Jogos Juve-
nis 2015.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO PARA A 
REALIZAÇÃO DOS JOGOS JUVENIS 2015
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 77, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
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o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de 
Pedroso e Seixezelo para a realização dos Jogos Ju-
venis 2015.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO PARA A 
REALIZAÇÃO DOS JOGOS JUVENIS 2015
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 78, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de 
Serzedo e Perosinho para a realização dos Jogos 
Juvenis 2015.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE ARCOZELO PARA A REALIZAÇÃO 
DOS JOGOS JUVENIS 2015
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 79, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Arcoze-
lo para a realização dos Jogos Juvenis 2015.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE AVINTES PARA A REALIZAÇÃO DOS 
JOGOS JUVENIS 2015
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 80, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Avintes 
para a realização dos Jogos Juvenis 2015.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES PARA 
A REALIZAÇÃO DOS JOGOS JUVENIS 2015
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 81, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de 
Gulpilhares e Valadares para a realização dos Jogos 
Juvenis 2015.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRES-
TUMA PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS JUVENIS 

2015
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 82, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma para a realização 
dos Jogos Juvenis 2015.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E AFURADA 
PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS JUVENIS 2015
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 83, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de Santa 
Marinha e Afurada para a realização dos Jogos Ju-
venis 2015.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE CANIDELO PARA A REALIZAÇÃO 
DOS JOGOS JUVENIS 2015
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 84, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Canide-
lo para a realização dos Jogos Juvenis 2015.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO PARA A REA-
LIZAÇÃO DOS JOGOS JUVENIS 2015
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 85, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Oliveira 
do Douro para a realização dos Jogos Juvenis 2015.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO PARA A RE-
ALIZAÇÃO DOS JOGOS JUVENIS 2015
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 86, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Vilar 
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de Andorinho para a realização dos Jogos Juvenis 
2015.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE PARA A REA-
LIZAÇÃO DOS JOGOS JUVENIS 2015
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 87, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de Grijó 
e Sermonde para a realização dos Jogos Juvenis 
2015.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE MADALENA PARA A REALIZAÇÃO 
DOS JOGOS JUVENIS 2015
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 88, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Mada-
lena para a realização dos Jogos Juvenis 2015.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO 
PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS JUVENIS 2015
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 89, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de 
Mafamude e Vilar do Paraíso para a realização dos 
Jogos Juvenis 2015.
ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE CANELAS PARA A REALIZAÇÃO DOS 
JOGOS JUVENIS 2015
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 90, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Cane-
las para a realização dos Jogos Juvenis 2015.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 91, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 Ho-
ras e 40 Minutos, o Senhor Presidente declarou en-

cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
ata aprovada, por unanimidade, nos termos do dis-
posto no nº 1 do art.º 34.º do CPA, e no nº. 1 do 
art.º 57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 
bem como do n.º 1 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2013.10.25. 
E eu, António Carlos Sousa Pinto, o Director Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.2. ATA N.º 12
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZA-
DA NOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA EM 01 DE JUNHO DE 2015
PRESENTES:
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira; 
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa; 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Diretora do Departamento de Administração 
Geral, Dr.ª Hermenegilda Cunha e Silva
HORA DA ABERTURA: 16 HORAS e 00 MINUTOS
HORA DE ENCERRAMENTO: 16 HORAS e 22 MINU-
TOS

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
PROCESSO Nº 17/2014 – PROCEDIMENTO CON-
CURSAL PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE DI-
REÇÃO SUPERIOR DE 1º GRAU – DIRETOR MUNICI-
PAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – PROPOSTA 
DE DESIGNAÇÃO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original.
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
O Sr. Presidente disse que quando se procedeu à al-
teração do organograma e se promoveram os con-
cursos, foi indicado um conjunto de pessoas para 
a composição do júri, algumas delas do concelho e 
outras não, que apresentavam uma característica 
de idoneidade e de completa isenção relativamente 
a potenciais candidatos e relativamente à própria 
dinâmica interna do município. Que isso é claro e 
não tem nenhuma dúvida dizer que o trabalho até 
agora desenvolvido pelos membros do júri, inde-
pendentemente de avaliações de caráter mais sub-
jetivo sem nenhuma contrapartida, é um trabalho 
muito positivo e muito dedicado, sobretudo, se se 
tiver em conta que no cômputo geral das candida-
turas, houve mais de 600 candidaturas aos lugares 
de chefia do município. Disse que a decisão que 
pessoalmente tomou naquilo que era a calendari-
zação dos concursos, foi promovê-los por etapas, 
sabendo que a questão central do ponto de vista 
até do próprio júri, é de facto os diretores munici-
pais. Disse que deixa um registo de interesses que, 
do seu ponto de vista, é um erro absoluto, que a 
reboque do populismo e da ideia da transparência 
e do combate às nomeações, neste momento, um 
Presidente de Câmara não consegue nomear mais 
do que secretários, adjuntos e chefe de gabinete, 
o que não acontecia no passado e que, segundo a 
sua opinião, há uma franja de dirigentes que po-
diam e deveriam ser nomeados pelo Presidente e 
não sujeitos a procedimentos concursais que de-
pois geram inúmeras questões de vários pontos de 
vista. Disse que foi feita uma primeira avaliação 
curricular dos candidatos, de acordo com o edital 
e regulamento do concurso. Que foram feitas as 
entrevistas e a sua avaliação e, finalmente e de 
acordo com a lei, o júri apresentou três nomes por 
ordem alfabética ao Presidente da Câmara, para 
aprovação pelo executivo. Que olhando para os no-
mes, percebe-se que há inclusivamente nomes de 
fora que ninguém conhece e outras pessoas que 
são conhecidas. Disse que haveria muitos moti-
vos para que cada um fosse uma boa escolha e 
a proposta que pessoalmente apresenta é muito 
simples, não é uma proposta de desresponsabiliza-
ção, mas é uma proposta que não levanta dúvidas 
quanto a critérios, quanto à coerência de critérios e 
a sua proposta é que a Câmara olhe para cada um 
destes lugares e incorpore a ordenação do júri em 
cada uma das direções municipais. 
Deliberação: Deliberado por Maioria e votação por 
escrutínio secreto, designar a candidata Manuela 
Fernanda da Rocha Garrido para o cargo de dire-
tora municipal de Administração e Finanças, nos 
termos da proposta do  Júri do respetivo procedi-
mento concursal. 
A presente deliberação terá efeitos a partir do dia 
08 de junho de 2015.

A Senhora Vereadora Dr.ª Cândida Oliveira não par-
ticipa nesta votação por integrar o júri do respetivo 
concurso.
PROCESSO Nº 18/2014 – PROCEDIMENTO CON-
CURSAL PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE DI-
REÇÃO SUPERIOR DE 1º GRAU – DIRETOR MUNICI-
PAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAÇOS PÚBLICOS 
– PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por Maioria e votação por 
escrutínio secreto, designar a candidata Dora Paula 
Henriques Ferreira Maia para o cargo de diretora 
municipal de Infraestruturas e Espaços Públicos, 
nos termos da proposta do Júri do respetivo proce-
dimento concursal. 
A presente deliberação terá efeitos a partir do dia 
08 de junho de 2015. 
A Senhora Vereadora Dr.ª Cândida Oliveira não par-
ticipa nesta votação por integrar o júri do respetivo 
concurso.
PROCESSO Nº 19/2014 – PROCEDIMENTO CON-
CURSAL PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE DI-
REÇÃO SUPERIOR DE 1º GRAU – DIRETOR MUNICI-
PAL DE URBANISMO E AMBIENTE – PROPOSTA DE 
DESIGNAÇÃO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por Maioria e votação por 
escrutínio secreto, designar a candidata Luísa Ma-
ria Rodrigues Gonçalves Aparício para o cargo de 
diretora municipal de Urbanismo e Ambiente, nos 
termos da proposta do Júri do respetivo procedi-
mento concursal. 
A presente deliberação terá efeitos a partir do dia 
08 de junho de 2015. 
PROCESSO Nº 20/2014 – PROCEDIMENTO CON-
CURSAL PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE DI-
REÇÃO SUPERIOR DE 1º GRAU – DIRETOR MUNI-
CIPAL PARA A INCLUSÃO SOCIAL – PROPOSTA DE 
DESIGNAÇÃO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por Maioria e votação por 
escrutínio secreto, designar a candidata Vera Lúcia 
Branco Pacheco para o cargo de diretora municipal 
para a Inclusão Social, nos termos da proposta do  
Júri do respetivo procedimento concursal. 
A presente deliberação terá efeitos a partir do dia 
08 de junho de 2015. 
A presente reunião foi antecipada das 17,00 Horas 
para as 16,00 Horas com o acordo de todos os pre-
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sentes.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 Ho-
ras e 22 Minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
ata aprovada, por unanimidade, nos termos do dis-
posto no nº 1 do art.º 34.º do CPA, e no nº. 1 do 
art.º 57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 
bem como do n.º 1 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, Hermenegilda Cunha e Silva, a Directora do 
Departamento de Administração Geral e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.3. ATA N.º 13
REUNIÃO PUBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
15 DE JUNHO DE 2015
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues; 
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Perei-
ra; 
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira – entrou na reunião às dezassete 
horas e catorze minutos;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo; 
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa.
O Senhor Presidente apresentou ainda justificação 
para o atraso da Senhora Vereadora Engª. Maria 
Mercês Duarte Ramos Ferreira.
PRESIDIU À REUNIÃO: O Senhor Presidente da Câ-
mara, Prof. Dr. Eduardo Vítor de Almeida Rodrigues
SECRETARIOU A REUNIÃO: A Diretora Municipal de 
Administração e Finanças, Dra. Manuela Fernanda 
da Rocha Garrido
HORA DA ABERTURA: 17 HORAS e 10 MINUTOS
HORA DE ENCERRAMENTO: 18 HORAS e 20 MINU-
TOS

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO Nº 1

O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto apresen-
tou a proposta de reconhecimento que a seguir se 
transcreve:
“PROPOSTA DE RECONHECIMENTO
Os Vereadores do PSD não podem deixar de re-
conhecerem o contributo que os Ex-Diretores nas 
diversas áreas contribuíram de forma positiva, para 
uma alteração de paradigma de grande valorização 
para o Município de Vila Nova de Gaia.
Pela sua elevação e postura de grande profissiona-
lismo, aliado à dedicação e pela forma inteligente 
com que sempre dirigiram os diversos departamen-
tos, resta-nos evoca-los como exemplos a seguir.
Acresce-nos proferir que aos Novos Diretores, sa-
lientamos a sua integridade, o sentido de respon-
sabilidade de Gestão Municipal, cuja complexidade 
requer competências e o exemplo da ação e do tra-
balho.
Que nunca lhes faltem iniciativa construtora nem 
capacidade realizadora, para continuarem no cami-
nho de Afirmação e Valorização do Município de Vila 
Nova de Gaia.
Vila Nova de Gaia, 15 de Junho de 2015.
Os Vereadores,
Firmino Pereira
Elísio Pinto”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de 
reconhecimento apresentada pelos Srs. Vereadores 
do PSD, acima transcrita.

PONTO PRÉVIO Nº 2
O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto apre-
sentou um voto de congratulação que a seguir se 
transcreve:
“Voto de Congratulação
Os Vereadores do PSD apresentam um Voto de 
Congratulação pela reedição dos Jogos Juvenis de 
Vila Nova de Gaia.
Reconhecemos “o esforço e capacidade de traba-
lho das Juntas de Freguesia, todos os atletas e en-
tidades envolvidas nas diversas modalidades que 
configuraram momentos marcantes no panorama 
desportivo do Concelho de Vila Nova de Gaia.
“O envolvimento e empenho dos jovens atletas, to-
dos da comunidade local, merece o devido reco-
nhecimento.”
A importância da prática do Desporto Informal, 
deve continuar a fazer parte da estratégia do Muni-
cípio de Gaia, tendo em conta a sua promoção dos 
hábitos de vida saudável junto dos jovens.
Estas iniciativas são geradoras de dinâmicas locais, 
e por isso devem funcionar como pontos de partida 
para o desenvolvimento das freguesias, acrescen-
tam mais jovens à prática desportiva.
Estão de parabéns a organização e todos os envol-



Nº 54 | junho 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 19

vidos no Reeditar dos Jogos Juvenis, iniciativa de 
enorme importância na Formação e Preparação da 
nossa juventude.
Vila Nova de Gaia, 15 de Junho de 2015.
Os Vereadores do Partido Social Democrata
Firmino Pereira
Elísio Pinto”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o voto de congratulação apresentado pelos Srs. Ve-
readores do PSD, acima transcrito.
PONTO PRÉVIO Nº 3
O Senhor Presidente disse que esta semana ficará 
concluído o descritivo do processo de impugnação 
da providência cautelar, que um conjunto de mu-
nicípios da Área Metropolitana do Porto, onde se 
inclui Porto e Vila Nova de Gaia, levarão a efeito 
para tentar suster o processo de verticalização e 
de privatização das Águas de Portugal. Disse que 
este processo tinha sido já tratado e julga que até 
à próxima reunião será possível apresentar toda a 
informação relativamente ao processo, o qual irá 
avançar não num modelo unilateral, mas sim com 
um conjunto de municípios envolvidos na tentativa 
de impedir esta medida.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO

APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ATAS Nºs 11 e 12 
DAS REUNIÕES DE 1 DE JUNHO DE 2015 (ORDINÁ-
RIA E EXTRAORDINÁRIA, RESPETIVAMENTE)
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente as atas nºs 11 e 12 das reuniões de 
Câmara realizadas a 01 de Junho de 2015, ordiná-
ria e extraordinária, respetivamente.
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Elisa Oliveira não participou 
na votação porque esteve ausente nas reuniões de 
Câmara de 01 de Junho.
A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira entrou na reunião.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 
– 2014
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
os documentos de prestação de contas consolida-
das do grupo municipal, referente ao ano de 2014.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A ASI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
INTERNACIONAL – CONCEÇÃO DO PLANO MUNI-
CIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DE IMIGRANTES NO 
CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/26489
Foi presente o documento referido em epígrafe, 

que se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo pela urgência. 
À Câmara para ratificação. 28.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Senhor Presidente da Câmara da-
tado de 28.05.2015, que aprovou a celebração do 
Protocolo de Acordo de Colaboração entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e a ASI – Associação de 
Solidariedade Internacional, com vista à conceção 
do Plano Municipal para a Integração de Imigrantes 
no Concelho de Vila Nova de Gaia.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À AMS - 
ASSOCIAÇÃO MUSICAL SINFONIETTA, PARA A RE-
ALIZAÇÃO DE CONCERTO
EDOC/2015/27007
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara 08.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
o subsídio no valor de 136,50 € à MAS – Associação 
Musical Sinfonietta, pela participação no dia 22 de 
Maio num espetáculo, “Concerto”, promovido pelo 
Auditório Municipal em parceria com a referida As-
sociação, nos termos propostos.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CEN-
TRO RECREATIVO DE MAFAMUDE, PARA A REALI-
ZAÇÃO DA ATIVIDADE RITUALES
INT-CMVNG/2015/13146
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
o subsídio no valor de 280,80 € ao Centro Recreati-
vo de Mafamude, pela participação nos dias 16 e 17 
de maio do Intichaski, Grupo de Danças Andinas, 
na atividade “Rituals”, promovida pelo Auditório 
Municipal em parceria com o Centro Recreativo de 
Mafamude, nos termos propostos.
REGIME EXCECIONAL DE ESTACIONAMENTO TEM-
PORÁRIO DE TÁXIS DURANTE AS FESTAS DA CI-
DADE
EDOC/2015/28322
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a criação, a título excecional, de lugares de estacio-
namento temporário de táxis, entre os dias 20 de 
junho e 06 de julho de 2015, nos termos propostos.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL PARA O 
EVENTO ”CAMINHADA ESCUTISTA”, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GRIJÓ E SER-
MONDE
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EDOC/2015/21597
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal, no evento 
“caminhada escutista”, solicitado pela União de Fre-
guesias de Grijó e Sermonde, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL PARA ACOM-
PANHAMENTO DE OPERAÇÃO DE PODA DE ÁRVO-
RES – JARDIM DO MORRO - UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DE AFURADA
EDOC/2015/22098
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal, em acom-
panhamento de operação de poda de árvores no 
Jardim do Morro, realizada pela empresa Agostinho 
Moreira Lourenço e José Maria Sousa Lourenço, 
Ld.ª, a solicitação do Parque Biológico, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL PARA O 
EVENTO ”FESTIVAL DA CEREJA”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DAS FREGUESIAS  PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2015/21075
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal, no evento 
“Caminhada Solidária - Festival da Cereja”, solici-
tado pela União de Freguesias Pedroso e Seixezelo, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVI-
ÇOS PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL PARA 
ACOMPANHAMENTO DE OPERAÇÃO DE PODA DE 
ÁRVORES – LARGO ESTEVÃO TORRES, MAFAMUDE 
- UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR 
DO PARAÍSO
EDOC/2015/18614
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal, em acom-

panhamento de operação de poda de árvores no 
Largo Estevão Torres, Mafamude – União de Fre-
guesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, realizada 
pela Empresa Terrarável, a solicitação do Parque 
Biológico, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL PARA O 
EVENTO – “FEIRA DE ARTESANATO EM LEVER”, SO-
LICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SAN-
DIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/22542
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal, no evento 
“Feira de Artesanato da IPSS Associação de Solida-
riedade Social de Lever”, solicitado pela União de 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL PARA O 
CORTE DE ARVORES NA AVENIDA NUNO ALVARES, 
MAFAMUDE - UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAFAMU-
DE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/19542
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal, em acom-
panhamento de operação de poda de árvores na 
Avenida Nuno Álvares, Mafamude – União de Fre-
guesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, realizada 
pela Empresa Terrarável, Gestão de Espaços Ver-
des, a solicitação do Parque Biológico, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA COMPANHIA DE BOMBEIROS SA-
PADORES NO EVENTO DO “3º. ANIVERSÁRIO RÁ-
DIO PLACARD”, SOLICITADO PELA RÁDIO PLACARD 
EDOC/2015/24296
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa por serviços pres-
tados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de 
Gaia, no evento do “3º, Aniversário Rádio Placard”, 
solicitado pela Rádio Placard, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR UTILIZAÇÃO 
DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA LAVANDEIRA PARA 
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A REALIZAÇÃO DO SARAU GIMNODESPORTIVO, 
SOLICITADO PELA ESCOLA SECUNDÁRIA ALMEIDA 
GARRETT 
EDOC/2015/23783
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa devida pela utili-
zação do Pavilhão Municipal da Lavandeira, solicita-
da pela Escola Secundária de Almeida Garrett, nos 
termos informados.

DEPARTAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS
REGULAMENTO MUNICIPAL DO COMÉRCIO E DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO OU 
BEBIDAS NÃO SEDENTÁRIO
EDOC/2015/16256
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Regulamento Municipal do Comércio e da Pres-
tação de Serviços de Restauração ou Bebidas Não 
Sedentário, nos termos da informação nº. 055/
DCAJRM, do Departamento dos Assuntos Jurídicos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
aprovação da Assembleia Municipal
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FIS-
CAL DO PORTO A JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTRA O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA, RELATIVA AO ATO 
DE 28.12.2011 DA SR.ª VEREADORA ENG.ª MER-
CÊS FERREIRA, QUE ORDENARA A DEMOLIÇÃO DO 
MIOLO DA CONSTRUÇÃO E DEPENDÊNCIAS DO 
PRÉDIO DE HABITAÇÃO SITO NA RUA DA MESQUI-
TA, N.ºs 42, 44 E 50, FREGUESIA DE SANTA MARI-
NHA, MANTENDO, ASSIM, NA ORDEM JURÍDICA O 
ATO PRATICADO. 
EDOC/2015/27639
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.06.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
RECLAMAÇÃO GRACIOSA DE ATO DE LIQUIDAÇÃO 
DA TAXA ANUAL DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRU-
TURAS DE SUPORTE DE ESTAÇÃO DE RADIOCO-
MUNICAÇÕES DEDUZIDA POR MEO, SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA – PROCESSO 
Nº 1185/15 (DMUA)
INT-CMVNG/2015/6936 
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Concordo. À Câmara. 

09.06.2015
Deliberação: Deliberado por unanimidade, revogar 
a deliberação da reunião de Câmara de 18 de maio 
do corrente ano, por falta de prévio parecer técnico 
e indeferir a reclamação graciosa de ato de liqui-
dação da taxa anual de instalação de infraestrutu-
ras de suporte de estação de radiocomunicações, 
deduzida pela MEO, Serviços de Comunicações e 
Multimédia, SA, relativa ao ato de liquidação noti-
ficado pela DMUA em 01.04.2015, nos termos da 
informação nº. 061/DCAJRM de 04.05.2015, do 
Departamento dos Assuntos Jurídicos.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

PROTOCOLO DE ACORDO  A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E OS PROPRIE-
TÁRIOS DA PARCELA B (MARIA JOSÉ PEREIRA DA 
ROCHA, MARIA LUZIA PEREIRA DA ROCHA MAIA 
E ROGÉRIO PEREIRA LOBO DE MACEDO) PARA A 
LIGAÇÃO DA RUA ÁLVARO ANES DE CERNACHE À 
RUA DE BAIZA, FREGUESIA DE VILAR DE ANDORI-
NHO.
EDOC/2015/22550
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a minuta de protocolo de acordo a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e os Proprietários da 
parcela B, - Maria José Pereira da Rocha, Maria Lu-
zia Pereira da Rocha Maia e Rogério Pereira Lobo de 
Macedo, necessária à execução da ligação da Rua 
Álvaro Anes de Cernache à Rua de Baiza, freguesia 
de Vilar de Andorinho, nos termos da informação 
da Divisão de Património e Expropriações.
PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE PROGRAMA DE SE-
GUROS – AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE SEGUROS – RETIFICAÇÃO DA DELIBERA-
ÇÃO DE CÂMARA DE 01.06.2015
EDOC/2015/24602
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade.
PROCEDIMENTO PARA CONCURSO PÚBLICO COM 
PUBLICIDADE INTERNACIONAL PARA A CONCES-
SÃO DA EXPLORAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO 
DO PARQUE DA AGUDA
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o concurso público com publicidade internacional 
para a concessão de exploração do complexo turís-



Nº 54 | junho 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

22

tico do Parque da Aguda – autorização de procedi-
mento, aprovação de peças do processo e designa-
ção do júri, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PAR-
CELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 61,90 M2 SITA 
NO GAVETO DAS RUAS JOSÉ FALCÃO E VALENTE 
PERFEITO, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA MA-
RINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA - PROCESSO 
DE LICENCIAMENTO Nº 1389/15 – UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA 
AFURADA
INT-CMVNG/2015/14435
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, subme-
ter a aprovação da Assembleia Municipal a desafe-
tação da parcela de terreno com a área de 61,90 
m2, sita no gaveto das ruas José Falcão e Valente 
Perfeito, União das freguesias de Santa Marinha 
e São Pedro de Afurada, a fim de ser alienada ao 
requerente e integrada na propriedade objeto do 
processo de licenciamento número 1389/15, nos 
termos da informação da Divisão de Património e 
Expropriações.
DOAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITOS NA TRAVESSA MIRA 
PORTO 33 A 35 E 37 A 39 – UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/5913
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aceitar a 
cedência gratuita para o Município de dois imóveis 
sitos na Travessa Mira Porto, nº. 33 a 35 e 37 a 
39, na União das Freguesias de Mafamude e Vilar 
do Paraíso, pertencentes a Maria José Pereira da 
Rocha e Maria Luzia Pereira da Rocha, respetiva-
mente, nos termos  da informação nº. 055/15, da 
Divisão de Património e Expropriações.
EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA RELATI-
VO à ALIENAÇÃO DE PRÉDIO SITO NO LARGO DE 
SANTA MARINHA, 15/17, SANTA MARINHA, UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PE-
DRO DA AFURADA, INSCRITO NA RESPETIVA MA-
TRIZ URBANA SOB O ARTIGO U – 3810º E DESCRI-
TO SOB O Nº 5190 – REQUERENTE: BERNARDINO 
PINTO DA SILVA
EDOC/2015/25178
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, não 

exercer o direito de preferência pelo preço e condi-
ções apresentadas pelo requerente Bernardino Pin-
to da Silva, na alienação do prédio sito no Largo de 
Santa Marinha, nºs. 15/17, Santa Marinha, União 
de freguesias de Santa Marinha e São Pedro de Afu-
rada, inscrito na respetiva matriz urbana sob o arti-
go U – 3810º. e descrito sob o nº. 5190, pelo preço 
de 128.000,00 € (cento e vinte e oito mil euros), 
nos termos da informação 61/2015, da Divisão de 
Património e Expropriações.
EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA RELA-
TIVO à ALIENAÇÃO DE PRÉDIO SITO NA RUA DA 
FRANÇA Nº4, SANTA MARINHA, UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFU-
RADA, INSCRITO NA RESPETIVA MATRIZ URBANA 
SOB O ARTIGO U – 1640º E DESCRITO SOB O Nº 
2480 – REQUERENTE: TUDO FAÇO – CONSTRUÇÃO 
E MONTAGEM DE CENÁRIOS, UNIPESSOAL LD.ª
EDOC/2015/22733
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, não 
exercer o direito de preferência pelo preço e con-
dições apresentadas pelo requerente Tudo Faço – 
Construção e Montagem de Cenários, Unipessoal, 
Ld.ª, na alienação do prédio sito na Rua da Fran-
ça, nº. 4, Santa Marinha, União de freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro de Afurada, inscrito na 
respetiva matriz urbana sob o artigo U – 1640º. e 
descrito sob o nº. 2480, pelo preço de 150.000,00 
€ (cento e cinquenta mil euros), nos termos da in-
formação 52/2015, da Divisão de Património e Ex-
propriações.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS À DESLOCAÇÃO A MARCO CANAVESES, 
SOLICITADO PELO CENTRO SOCIAL DE SÃO FÉLIX 
DA MARINHA
EDOC/2015/17568
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
devidas pela utilização de viaturas municipais, so-
licitado pelo Centro Social de São Félix da Mari-
nha, para deslocação a Marco de Canaveses no dia 
28.05.2015, nos termos informados.
Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. Ma-
nuel António Correia Monteiro.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS À DESLOCAÇÃO A FÁTIMA, SOLICITA-
DO PELO CENTRO DE DIA E JARDIM DE INFÂNCIA 
SALVADOR CAETANO E ANA CAETANO
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EDOC/2015/25664
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas devi-
das pela utilização de viaturas municipais, solicita-
do pelo Centro de dia e Jardim de Infância Salvador 
Caetano e Ana Caetano, para deslocação a Fátima 
no dia 20.05.2015, nos termos informados.
Entrou na reunião o Senhor Vereador Dr. Manuel 
António Correia Monteiro.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS À DESLOCAÇÃO A VILA NOVA DE CER-
VEIRA, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
E DESPORTIVA DE SÃO JOÃO DA SERRA
EDOC/2015/11318
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas de-
vidas pela utilização de viaturas municipais, solici-
tado pela Associação Cultural e Desportiva do São 
João da Serra, para deslocação a Vila Nova de Cer-
veira no dia 31.05.2015, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS À DESLOCAÇÃO A ALVARENGA, SOLI-
CITADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VA-
LADARES
EDOC/2015/18751
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas devi-
das pela utilização de viaturas municipais, solicita-
do pelo Agrupamento de Escolas de Valadares, para 
deslocação a Alvarenga no dia 23.05.2015, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS À DESLOCAÇÃO AO PORTO, SOLICITA-
DO PELA ABRAÇO – ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PES-
SOAS COM VIH/SIDA
EDOC/2015/23569
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas de-
vidas pela utilização de viaturas municipais, solici-

tado pela Abraço – Associação de Apoio a Pesso-
as com VIH/Sida, para deslocação ao Porto no dia 
29.05.2015, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS À DESLOCAÇÃO AO PORTO, SOLICITA-
DO PELA UMAR – UNIÃO DE MULHERES ALTERNA-
TIVA E RESPOSTA
EDOC/2015/19647
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas devi-
das pela utilização de viaturas municipais, solicitado 
pelo UMAR – União de Mulheres Alternativa e Res-
posta, para deslocação ao Porto no dia 02.06.2015, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS À DESLOCAÇÃO A LISBOA, SOLICITA-
DO PELO FUTEBOL CLUBE DE GAIA
EDOC/2015/23932
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas devi-
das pela utilização de viaturas municipais, solicita-
do pelo Futebol Clube de Gaia, para deslocação a 
Lisboa no dia 31.05.2015, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS À DESLOCAÇÃO A GUIMARÃES, SOLI-
CITADO PELA JUVENTUDE DESPORTIVA DE GAIA
EDOC/2015/26550
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas devi-
das pela utilização de viaturas municipais, solicita-
do pelo Juventude Desportiva de Gaia, para deslo-
cação a Guimarães no dia 31.05.2015, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE TA-
XAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS À DESLOCAÇÃO A LISBOA, SOLICITA-
DO CLUBE ANDEBOL DE SÃO FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2015/8034
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
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o pedido de dispensa de pagamento de taxas de-
vidas pela utilização de viaturas municipais, solici-
tado pelo Clube Andebol de São Félix da Marinha, 
para deslocação a Lisboa no dia 10.06.2015, nos 
termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA E 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA INTERRUPÇÃO DE 
TRÂNSITO NA RUA DA BELA – ENTRE A RUA DE 
SÃO FÉLIX E A RUA DA MESURA – FREGUESIA DE 
SÃO FÉLIX DA MARINHA, SOLICITADO PELA SINOP 
– SOCIEDADE DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS PÚ-
BLICAS, ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S.A.
EDOC/2015/453
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.25.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas de-
vidas pela interrupção de trânsito na Rua da Bela 
– Entre a Rua de São Félix e a Rua da Mesura, 
freguesia de São Félix da Marinha”, solicitado pela 
SINOIP – Sociedade de Infraestruturas e Obras Pú-
blicas, António Moreira dos Santos, S.A., no valor € 
387,45, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA RELATIVA A UM LUGAR DE ESTACIONAMEN-
TO PRIVATIVO SOLICITADO PELA PRESSING – NO-
TÍCIAS DE GAIA
EDOC/2015/4756
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxa 
relativa a um lugar de estacionamento privativo, 
solicitado pela Pressing – Notícias de Gaia, no valor 
de € 1.349,25, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO SOLICITADO 
PELA SINOP SOCIEDADE DE INFRAESTRUTURAS 
E OBRAS PÚBLICAS DE ANTÓNIO MOREIRA DOS 
SANTOS SA
EDOC/2015/24212
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas devi-
das pela interrupção de trânsito na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes – entre a Rua Cândido Reis e a 
Rua D. Afonso III, freguesia de Santa Marinha – 
União das Freguesias Santa Marinha e São Pedro 

de Afurada”, solicitado pela SINOIP – Sociedade de 
Infraestruturas e Obras Públicas, António Moreira 
dos Santos, S.A., no valor de € 1.068,75, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO SOLICITADO 
PELA EDP-GAS
EDOC/2015/24328
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas devi-
das pela interrupção de trânsito na Rua do Viso – 
entre as Ruas do Sobreiro/Corgo e a Rua do Flower 
– freguesia de Canidelo, solicitado pela EDP – GÁS, 
no valor de € 298,00, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO SOLICITADO 
PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2015/24827
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas devi-
das pela interrupção de trânsito para a realização 
da “5ª. Maratona BTT Broa de Avintes, na Rua Rêgo 
Pinheiro e Rua do Grupo Mérito - freguesia de Avin-
tes, solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, 
no valor de € 145,70, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA JOSÉ 
FALCÃO – SANTA MARINHA
EDOC/2015/25857
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua José Falcão, 
freguesia de Santa Marinha, nos termos informa-
dos.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA AVENIDA 
D. JOÃO II - MAFAMUDE
EDOC/2015/18128
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Avenida D. João 
II, Mafamude, União das freguesias de Mafamude e 
Vilar do Paraíso, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DAS 
COLETIVIDADES – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SERZEDO E PEROSINHO
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EDOC/2015/19690
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.27.05.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua das Coleti-
vidades, Perosinho, União das freguesias Serzedo e 
Perosinho, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO E 
AMBIENTE

PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 52,78 € RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO S. FÉLIX DA BICHARA-
DA – II EDIÇÃO, SOLICITADO PELA JUNTA DE FRE-
GUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2015/22156
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 52,78, relativa à realização do evento “S. Félix 
da Bicharada - II edição”, solicitado pela Junta de 
Freguesia de S. Félix da Marinha, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 32,89 € RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “NOITE DA FRANCESI-
NHA”, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO 
DE VALADARES 
EDOC/2015/25661
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 32,89, relativa à realização do evento “Noite 
da Francesinha”, solicitado pela Associação do Or-
feão de Valadares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 26,89 € RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE PROCISSÕES DE ENCERRAMEN-
TO DO MÊS DE MARIA E DO S. JOÃO, SOLICITADO 
PELA PARÓQUIA DE SÃO JOÃO BATISTA DE CANE-
LAS 
EDOC/2015/25320
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, 
apenas no original.

Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 26,89, relativa à realização de “Procissões de 
encerramento do mês de Maria e do S. João”, solici-
tado pela Paróquia de São João Batista de Canelas, 
freguesia de Canelas, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 62,89 € RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA 10ª EDIÇÃO DA FEIRA MEDIE-
VAL, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE 
VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2015/23707
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 62,89, relativa à realização da “10ª. Edição da 
Feira Medieval”, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Vilar de Andorinho, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 67,78 € RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO, SOLI-
CITADO PELA JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/22377
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no va-
lor de € 67,78, relativa à realização da “Feira de 
Artesanato”, solicitado pela Junta da União de Fre-
guesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO RELATIVA À INAUGURAÇÃO DO PICADEIRO 
COBERTO, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO INTER-
NACIONAL EQUESTRE
EDOC/2015/24218
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa parcial de pagamento da taxa 
devida pela emissão da licença especial de ruído, 
relativa à realização da “Inauguração do Picadeiro 
Coberto”, solicitado pela Associação Internacional 
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Equestre, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 32,89 € RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA FESTA DE S. MARTINHO, SO-
LICITADO PELA JUNTA DA UNIÃO DE FREGUESIAS 
SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/25764
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 32,89, relativa à realização da “Festa de S. 
Martinho”, solicitado pela Junta da União de Fre-
guesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 26,89 € RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DAS MARCHAS DE S. JOÃO, SOLI-
CITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAFAMU-
DE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/27631
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 26,89, relativa à realização das “Marchas de 
S. João”, solicitado pela Junta da União de Fregue-
sias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 71,39 € RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DOS SANTOS POPULA-
RES, SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCO-
LAS DE VALADARES
EDOC/2015/24046
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no va-
lor de € 71,39, relativa à realização do “Arraial dos 
Santos Populares”, solicitado pelo Agrupamento de 
Escolas de Valadares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUIDO NO VALOR DE 99,39€ RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE BAILE SOCIAL, SOLICITADO PELA 

ASSOCIAÇÃO ZELADORA DO EMPREENDIMENTO 
SOCIAL DE AVINTES
EDOC/2015/27134
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 99,39, relativa à realização do “Baile Social”, 
solicitado pela Associação Zeladora do Empreendi-
mento Social de Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 53,89€ RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE PROVA DESPORTIVA 1º BTT/
XCO – SOL, MAR E RIO, SOLICITADO PELO CENTRO 
CULTURAL DESPORTIVO ARCA DO NOÉ
EDOC/2015/25497
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 53,89, relativa à realização da “Prova Despor-
tiva 1º. BTT/XCO – SOL, MAR E RIO”, freguesia de 
Canidelo, solicitado pelo Centro Cultural Desportivo 
Arca de Noé, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 33,89 € RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE ARRAIAL DOS SANTOS POPU-
LARES, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS 
DA ESCOLA BÁSICA DA JUNQUEIRA DE VILAR DO 
PARAÍSO
EDOC/2015/25330
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no va-
lor de € 33,89, relativa à realização do “Arraial dos 
Santos Populares”, solicitado pela Associação de 
Pais da Escola Básica da Junqueira de Vilar do Para-
íso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 26,89 € RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE CAMINHADA PELA VIDA, SOLI-
CITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2015/28136
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
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apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 26,89, relativa à realização da “Caminhada 
pela Vida”, solicitado pela Junta de Freguesia da 
Madalena, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 85,89 € RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE SEMANA CULTURAL, SOLICITA-
DO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA 
MARINHA
EDOC/2015/28217
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 85,89, relativa à realização da “Semana Cul-
tural”, solicitado pela Junta de Freguesia de S. Félix 
da Marinha, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE 25,89 € RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE ARRAIAL, SOLICITADO PELO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES DOS REIS
EDOC/2015/28236
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 25,89, relativa à realização de um “Arraial”, 
solicitado pelo Agrupamento de Escolas Soares dos 
Reis, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 
VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR MA-
RIA GLÓRIA SOUSA SILVA
EDOC/2015/14049
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa de vistoria, so-
licitado por Maria Glória Sousa Silva, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 

DIAMANTINA SILVA MATOS
EDOC/2015/48302
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa de vistoria, soli-
citado por Diamantina Silva Matos, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE PERDÃO DE DÍVIDA REFERENTE A SUB-
SIDIO ESCOLAR NOS ANOS LETIVOS 2012/2013 E 
2013/2014 – ALUNO PEDRO MANUEL EZEQUIEL 
PINTO
EDOC/2015/27189
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 08.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o perdão de dívida no valor de € 261,90 €, referen-
te a Subsídio Escolar nos anos letivos 2012/2013 e 
2013/2014, do aluno Pedro Manuel Ezequiel Pinto, 
nos termos informados.
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA COMPAR-
TICIPAÇÃO DOS ALUNOS NO PREÇO DAS REFEI-
ÇÕES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2015/2016
EDOC/2015/26000
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.05.2015”
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que os Verea-
dores do PSD vão votar contra esta atualização do 
preço das refeições escolares, com a declaração de 
voto do seguinte teor: “Desde 2005/2006 que não 
existia nenhuma alteração ao preço das refeições 
escolares e entendemos que dado que ainda não 
se saiu da situação económica e socialmente difícil 
que o País atravessa, não deveria existir agrava-
mento do preço das refeições.”
O Sr. Presidente disse receber muito bem a decla-
ração de voto e o sentido de voto dos senhores 
vereadores do PSD porque quando tomou posse da 
Câmara, tinha 6 milhões de euros de atraso de pa-
gamento à Gertal e, por outro lado, espera que seja 
fator de motivação ao Governo para não aumentar 
tudo e mais alguma coisa, para haver coerência no 
que defendem a nível local e a nível nacional. Disse 
ser uma atualização que corresponde a um ónus 
suplementar nas famílias, de 1 euro por mês.
Deliberação: Deliberado por maioria, com dois votos 
contra, dos Vereadores Firmino Jorge Anjos Pereira 
e Elísio Ferreira Pinto, aprovar os preços das refei-
ções escolares do pré-escolar e 1º. Ciclo do Ensino 
Básico, para o ano letivo 2015/2016, nos termos 
da informação nº. 47/2015/DGERE de 2015.05.25.
PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CON-
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CURSAL PARA POSTOS DE TRABALHO NO ÂMBITO 
DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICU-
LAR – AEC – 2015/2016
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a abertura de procedimento concursal para postos 
de trabalho no âmbito das atividades de enriqueci-
mento curricular – AEC – 2015/2016, nos termos 
da informação nº. 49/DGERE, de 2015.06.08.
Mais foi deliberado submeter o presente à aprova-
ção da Assembleia Municipal

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAL DE UR-
BANIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO URBANÍSTICA, 
SOLICITADO POR ANTÓNIO TAVARES DA ROCHA – 
PROCESSO 3670/14 - PL
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA MUNICIPAL DE UR-
BANIZAÇÃO, SOLICITADO POR ILÍDIO DOS SAN-
TOS DIAS – PROCESSO 3120/13 – PL
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA MUNICIPAL DE UR-
BANIZAÇÃO, SOLICITADO POR MANUEL MOREIRA 
AZEVEDO – PROCESSO 3529/13 - PL
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA MUNICIPAL DE UR-
BANIZAÇÃO, SOLICITADO POR MARIA CONCEIÇÃO 
MARTINS OLIVEIRA – PROCESSO 475/14 - PL
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
O Senhor Vereador Firmino Jorge Anjos Pereira au-
sentou-se da reunião.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍ-
VEIS, APRESENTADA POR GESPOST – GEST. POS-
TOS ABASTECIMENTO LDA - REPSOL – PROCESSO 
1147/15 - PC
Foi presente o documento referido em epígrafe, 

que se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada por Gespost – Gest. Pos-
tos Abastecimento Ld.ª – REPSOL – Proc.º 1147/15 
– PC e, em consequência, seja mantido o despa-
cho do Exmº Sr. Vice-Presidente de 26 de março de 
2015, que determinou a notificação da requerente 
da liquidação da taxa devida pela instalação e fun-
cionamento do presente posto de abastecimento de 
combustíveis, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍ-
VEIS, APRESENTADA POR GESPOST – GEST. POS-
TOS ABASTECIMENTO LDA - REPSOL – PROCESSO 
1134/15 - PC
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada por Gespost – Gest. Pos-
tos Abastecimento Ld.ª – REPSOL – Proc.º 1134/15 
– PC e, em consequência, seja mantido o despa-
cho do Exmº Sr. Vice-Presidente de 26 de março de 
2015, que determinou a notificação da requerente 
da liquidação da taxa devida pela instalação e fun-
cionamento do presente posto de abastecimento de 
combustíveis, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍ-
VEIS, APRESENTADA POR GESPOST – GEST. POS-
TOS ABASTECIMENTO LDA - REPSOL – PROCESSO 
1133/15 - PC
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada por Gespost – Gest. Pos-
tos Abastecimento Ld.ª – REPSOL – Proc.º 1133/15 
– PC e, em consequência, seja mantido o despa-
cho do Exmº Sr. Vice-Presidente de 26 de março de 
2015, que determinou a notificação da requerente 
da liquidação da taxa devida pela instalação e fun-
cionamento do presente posto de abastecimento de 
combustíveis, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍ-
VEIS, APRESENTADA POR GESPOST – GEST. POS-
TOS ABASTECIMENTO LDA - REPSOL – PROCESSO 
1136/15 - PC
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, 
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apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada por Gespost – Gest. Pos-
tos Abastecimento Ld.ª. – REPSOL – Proc.º 1136/15 
– PC e, em consequência, seja mantido o despacho 
do Exmº Sr. Vice-Presidente de 26 de março de 
2015, que determinou a notificação da requerente 
da liquidação da taxa devida pela instalação e fun-
cionamento do presente posto de abastecimento de 
combustíveis, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍ-
VEIS, APRESENTADA POR GESPOST – GEST. POS-
TOS ABASTECIMENTO LDA - REPSOL – PROCESSO 
1146/15 - PC
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada por Gespost – Gest. Pos-
tos Abastecimento Ld.ª – REPSOL – Proc.º 1146/15 
– PC e, em consequência, seja mantido o despa-
cho do Exmº Sr. Vice-Presidente de 26 de março de 
2015, que determinou a notificação da requerente 
da liquidação da taxa devida pela instalação e fun-
cionamento do presente posto de abastecimento de 
combustíveis, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
APRESENTADA POR TOMÁS ANTÓNIO & MOREIRA 
LDª – PROCESSO 1135/15 - PC
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir a reclamação apresentada por Tomás António 
& Moreira, Ld.ª – Proc.º 1135/15 – PC e, em con-
sequência, seja mantido o despacho do Exmº Sr. 
Vice-Presidente de 26 de março de 2015, que de-
terminou a notificação da requerente da liquidação 
da taxa devida pela instalação e funcionamento do 
presente posto de abastecimento de combustíveis, 
nos termos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
APRESENTADA POR AUTOVIAÇÃO SANDINENSE 
LDª – PROCESSO 1163/15 - PC
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-

rir a reclamação apresentada por Autoviação San-
dinense, Ld.ª – Proc.º 1163/15 – PC e, em con-
sequência, seja mantido o despacho do Exmº Sr. 
Vice-Presidente de 26 de março de 2015, que de-
terminou a notificação da requerente da liquidação 
da taxa devida pela instalação e funcionamento do 
presente posto de abastecimento de combustíveis, 
nos termos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
APRESENTADA POR P.A.GALP SANTA FÉ – PROCES-
SO 1158/15 – PC
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada por P.A.GALP SANTA FÉ 
– Proc.º 1158/15 – PC e, em consequência, seja 
mantido o despacho do Exmº Sr. Vice-Presidente 
de 26 de março de 2015, que determinou a notifi-
cação da requerente da liquidação da taxa devida 
pela instalação e funcionamento do presente posto 
de abastecimento de combustíveis, nos termos in-
formados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
APRESENTADA POR P.A.GALP SANTA FÉ – PROCES-
SO 1159/15 - PC
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 73, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada por P.A.GALP SANTA FÉ 
– Proc.º 1159/15 – PC e, em consequência, seja 
mantido o despacho do Exmº Sr. Vice-Presidente 
de 26 de março de 2015, que determinou a notifi-
cação da requerente da liquidação da taxa devida 
pela instalação e funcionamento do presente posto 
de abastecimento de combustíveis, nos termos in-
formados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
APRESENTADA POR TORRES & VAZ LDª – PROCES-
SO 1181/15 - PC
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 74, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada por TORRES & VAZ LD.ª 
– Proc.º 1181/15 – PC e, em consequência, seja 
mantido o despacho do Exmº Sr. Vice-Presidente 
de 26 de março de 2015, que determinou a notifi-
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cação da requerente da liquidação da taxa devida 
pela instalação e funcionamento do presente posto 
de abastecimento de combustíveis, nos termos in-
formados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
APRESENTADA POR TORRES & VAZ LDª – PROCES-
SO 1143/15 - PC
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 75, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada por TORRES & VAZ LD.ª 
– Proc.º 1143/15 – PC e, em consequência, seja 
mantido o despacho do Exmº Sr. Vice-Presidente 
de 26 de março de 2015, que determinou a notifi-
cação da requerente da liquidação da taxa devida 
pela instalação e funcionamento do presente posto 
de abastecimento de combustíveis, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
RECREATIVA “OS MAREANTES DO RIO DOURO” – 
PROCESSO 564/12 – SANTA MARINHA E SÃO PE-
DRO DA AFURADA
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 76, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa de publicidade, no 
montante de €1.404,00, solicitado pela Associação 
Recreativa os Mareantes do Rio Douro – processo 
564/12, União das Freguesias de Santa Marinha e 
São Pedro de Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
PORTUGAL À MÃO – PROCESSO 338/14 – SANTA 
MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 77, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa de publicidade, 
no montante de €21,59, solicitado pelo Associação 
Portugal à Mão - processo 338/14, União das fre-
guesias de Santa Marinha e São Pedro de Afurada, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DEVIDA 
PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SOLI-
CITADO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOM-
BEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES – PROCESSO 
4934/13 - PC 
Foi presente o documento referido em epígrafe, 

que se anexa no final por fotocópia sob o nº 78, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa devida pela 
instalação e funcionamento de posto de abasteci-
mento de combustíveis, processo 4934/13 – PC, no 
montante de € 2.500,00, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DEVIDA 
PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SOLI-
CITADO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOM-
BEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES – PROCESSO 
1176/15 - PC 
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 79, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa devida pela 
instalação e funcionamento de posto de abasteci-
mento de combustíveis, processo 1176/15 – PC, no 
montante de € 2.500,00, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DEVIDA 
PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, SOLI-
CITADO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOM-
BEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES – PROCESSO 
3053/14 - PC 
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa devida pela 
instalação e funcionamento de posto de abasteci-
mento de combustíveis, processo 3053/14 – PC, no 
montante de € 2.500,00, nos termos informados.
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS RELA-
TIVO AO MÊS DE MAIO 2015
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 81, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.08.06.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSOS
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, SOLICITADO PELO TA-
XISCOOPE – COOPERATIVA DE INDUSTRIAIS DE 
TRANSPORTE EM AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PAS-
SAGEIROS
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 82, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
09.06.2015”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa, no montante 
de € 283,04, relativa à cedência do auditório da 
Assembleia Municipal, solicitado pelo Taxiscoope – 
Cooperativa de Industriais de Transporte em Auto-
móveis Ligeiros de Passageiros, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA BI-
BLIOTECA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO DOS JORNALISTAS E HOMENS DE LETRAS 
DO PORTO
INT-CMVNG/2015/13149
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 83, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa, relativa à cedên-
cia do auditório da Biblioteca Municipal, solicitado 
pela Associação de Jornalistas e Homens de Letras 
do Porto, nos termos informados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 84, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
Quando eram dezassete horas e quarenta minutos 
o Sr. Presidente deu início à INTERVENÇÃO DOS 
SENHORES MUNÍCIPES.
DR. ALCIDES COUTO – Referiu-se a um pedido que 
apresentou nas Águas de Gaia relativo à instalação 
de um contador de abastecimento de água. Refe-
riu-se à circulação de cães à beira-mar sem qual-
quer controle que, na sua opinião, representam um 
perigo para a saúde pública.
FRANCISCO MARIA MIRANDA DA FRANCA – Re-
feriu-se a uma construção clandestina na Avenida 
Sacadura Cabral, na praia da Granja, freguesia de 
Arcozelo, que, na sua opinião, viola o PDM.
Ausentou-se da reunião o Senhor Vereador José 
Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar.
JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA – Referiu-se à remoção 
de um sinal relativo à circulação de viaturas nos 
dois sentidos na Rua Prof. Urbano de Moura, dizen-
do que os moradores não concordam com esta al-
teração e que nem a Junta de Freguesia nem a Câ-
mara, assumem a alteração da postura municipal.
O Sr. Presidente relativamente à intervenção do Sr. 
Dr. Alcides Couto disse que houve um pedido de 
vistoria no dia 20/05/2015 e que a mesmo con-
cretizou-se no dia 27/05/2015, sendo o contrato 
de abastecimento efetuado no próprio dia. Que fi-
cou combinada a instalação do contador para o dia 
29/05/2015 e que, nesse mesmo dia, após a deslo-
cação ao local da equipa das Águas de Gaia, não se 
encontrava ninguém em casa que permitisse a re-
ferida instalação. Que o Sr. Munícipe nesse mesmo 

dia, pelas 18h15m, ligou para os serviços solicitan-
do a urgência e o pedido foi satisfeito no dia 2 de 
Junho de 2015. No que diz respeito à questão dos 
animais, disse que quem transita pelo passadiço, 
vê animais racionais acompanhados pelos seus ani-
mais irracionais e que, por muita fiscalização que se 
faça, é sempre muito difícil uma intervenção. Disse 
que se está perante um problema de civismo, que 
agradece o alerta e que irá encaminhar a questão 
para os serviços competentes.
Relativamente à intervenção do Sr. Francisco Maria 
Miranda da Franca disse que o processo em ques-
tão, e de acordo com a informação prestada pelos 
serviços, não viola o PDM, contudo, irá fazer uma 
nova análise do processo em causa. No que diz res-
peito ao IMI, disse que o pedido de isenção não é 
apreciado de forma individual e que a Câmara não 
faz isenções individuais de IMI e se é um direito, 
o mesmo tem de ser demonstrado e se a Gaiurb 
está a cumprir mal a sua missão e se o Sr. Munícipe 
recorrer a Tribunal, quem paga as custas é quem 
perde. Disse que a Gaiurb delibera em função das 
regras e se as mesmas estão erradas ou se a de-
liberação está errada, não compete ao Presidente 
da Câmara mudar a decisão. Que todas as pessoas 
pagam o IMI, salvo as exceções legais.
Relativamente à intervenção do Sr. José António 
Teixeira disse que tomou nota da questão coloca-
da e que solicitou informações aos serviços. Disse 
que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia não 
têm de estar de acordo nem têm de ter a mesma 
opinião, pelo que, quando a Câmara pede um pa-
recer, é com o objetivo de ouvir a outra parte. Que 
os serviços da Divisão de Trânsito propuseram um 
sentido único para a Rua Professor Urbano Moura e 
que essa proposta foi enviada à Junta de Freguesia, 
para que a mesma se pronunciasse. Disse que a 
Junta de Freguesia respondeu dizendo que, tendo 
consultado a opinião dos moradores, foi dado um 
parecer favorável e que em Janeiro de 2015 foi im-
plementado o sentido único. Que entretanto surgiu 
uma reclamação de um morador e a Câmara, em 7 
de maio de 2015, solicitou novamente à Junta de 
Freguesia que se pronunciasse, estando a aguardar 
uma resposta. Disse que uma postura de trânsito 
é de facto um direito da Câmara, mas as mesmas 
não são implementadas de forma discricionária, 
porque quando se implementa é na base de uma 
auscultação das juntas de freguesia. Disse que se 
a Junta de Freguesia mudou de opinião de janeiro 
para maio, a Câmara Municipal está disponível para 
tentar acomodar essa mudança de opinião, mas até 
ao momento ainda não obteve qualquer resposta, 
pelo que, neste momento, mantem-se o sentido 
único e irá diligenciar, junto da Junta de Freguesia, 
uma agilização na resposta.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 Ho-
ras e 20 Minutos, o Senhor Presidente declarou en-
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cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
ata aprovada, por unanimidade, nos termos do dis-
posto no nº 1 do art.º 34.º do CPA, e no nº. 1 do 
art.º 57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 
bem como do n.º 1 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido a Direc-
tora Municipal de Administração e Finanças e Se-
cretária da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.4. ATA N.º 14
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZA-
DA NOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA EM 25 DE JUNHO DE 2015
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues; 
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Perei-
ra; 
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo 
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira; 
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa; 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- A Diretora do Departamento de Administração 
Geral, Dr.ª Hermenegilda Cunha e Silva
HORA DA ABERTURA: 11 HORAS e 08 MINUTOS
HORA DE ENCERRAMENTO: 11 HORAS e 20 MINU-
TOS

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO

RELATÓRIO E CONTAS FINAIS DA GAIANIMA – 
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.E,M.
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original.
Despacho do Senhor Presidente “À Câmara. 
17.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 

o Relatório e Contas Finais da Gaianima - Equipa-
mentos Municipais, E.E.M., designar como deposi-
tário dos livros, documentos e demais elementos 
da “ Gaianima” a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, nos termos do nº. 4 do artigo 157º.do Código 
das Sociedades Comerciais e submeter o presente 
assunto à aprovação da Assembleia Municipal.
Mais foi deliberado, na sequência da proposta do 
Senhor Vereador Dr. José Guilherme Aguiar, apro-
var um Voto de Louvor à Comissão Liquidatária.
PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DA EQUIPA MULTIDIS-
CIPLINAR DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Senhor Presidente “À Câmara. 
08.06.2015”
O Sr. Presidente disse que no novo organograma 
foram criadas três equipas multidisciplinares que 
tem a especificidade de poderem ser constituídas 
a partir de uma proposta do Presidente da Câma-
ra, sendo que estas três equipas são as únicas que 
escapam à regra cega e injusta dos concursos pú-
blicos para dirigentes, os quais, segundo a sua opi-
nião, deviam ser por nomeações. Que depois do que 
aconteceu com as direções municipais, entendeu 
trazer esta proposta de constituição desta equipa 
multidisciplinar, que é na verdade uma equipa es-
pecífica e muito focada, mas que não é isolada do 
resto da Câmara Municipal, porque do ponto de vis-
ta técnico tem uma área de trabalho que vai mui-
to para além daquilo que está aqui definido, mas 
é também a oportunidade de poder enquadrar de 
uma forma digna e com responsabilidades impor-
tantes dentro da estrutura, a Engª Teresa Barbo-
sa que teve um papel muito importante e que não 
foi reconduzida como diretora municipal, mas que 
possui um conhecimento acumulado ao longo de 
muitos anos de direção municipal e porque possui 
em mãos dossiers que são fulcrais para a Câmara 
Municipal e para o concelho, como por exemplo, o 
alargamento da A1 e os nós de ligação. Disse que 
em condições normais só haverá nomeações de 
equipas multidisciplinares se verdadeiramente se 
justificar, quer do ponto de vista de trabalho quer 
do ponto de vista das pessoas em questão como é 
o caso. Que estas nomeações do Presidente da Câ-
mara não podem fugir da regra de nomear pessoas 
da estrutura municipal, o que significa que também 
não há aqui margem para arbitrariedades, boys, 
amigos partidários, etc. aqui é uma designação de 
uma equipa e da sua responsável, numa base que 
é estritamente técnica, mas também numa base de 
respeito e consideração por uma pessoa que fez um 
excelente trabalho e que não foi reconduzida como 
diretora municipal.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a proposta do Senhor Presidente da Câmara de 
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constituição e designação dos membros da Equipa 
Multidisciplinar de Estudos e Projetos Especiais e 
respetiva chefia, nos termos propostos.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 11 
Horas e 20 Minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te ata aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no nº 1 do art.º 34.º do CPA, e no nº. 1 do 
art.º 57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 
bem como do n.º 1 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2013.10.25. 
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido a Direto-
ra do Departamento de Administração Geral e Se-
cretária da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

C.1. DESPACHOS

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO N.º 13/2015
No âmbito do procedimento concursal 20/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor Munici-
pal para a Inclusão Social, publicado no Diário da 
República, 2ª série, nº 18, de 27 de janeiro de 
2015, pelo aviso de abertura nº 961/2015, e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0246, cumpridos todos os formalismos 
legais e concluídos os métodos de seleção, foi pro-
vida por deliberação de Câmara de 1 de junho de 
2015, em regime de comissão de serviço e pelo pe-
ríodo de cinco anos, a Exma. Sra. Eng.ª Vera Lúcia 
Branco Pacheco por possuir o perfil, os atributos, 
a experiência e as competências técnicas e huma-
nas que, no seu conjunto, configuram excelentes 
qualidades para o exercício das funções do cargo, 
conforme fundamentado pelas atas elaboradas pelo 
júri do procedimento. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 8 
de junho de 2015. 
Paços do Concelho, 1 de junho de 2015.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO 14/2015
No âmbito do procedimento concursal 19/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor Municipal 
de Urbanismo e Ambiente, publicado no Diário da 
República, 2ª série, nº 18, de 27 de janeiro de 
2015, pelo aviso de abertura nº 961/2015, e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0243, cumpridos todos os formalismos 
legais e concluídos os métodos de seleção, foi pro-
vida por deliberação de Câmara de 1 de junho de 
2015, em regime de comissão de serviço e pelo 
período de cinco anos, a Exma. Senhora Eng.ª Lu-
ísa Maria Rodrigues Gonçalves Aparício por possuir 
o perfil, os atributos, a experiência e as compe-
tências técnicas e humanas que, no seu conjunto, 
configuram excelentes qualidades para o exercício 
das funções do cargo, conforme fundamentado pe-
las atas elaboradas pelo júri do procedimento. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 8 
de junho de 2015. 
Paços do Concelho, 1 de junho de 2015. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO N.º 15/2015
No âmbito do procedimento concursal 18/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor Municipal 
de Infraestruturas e Espaços Públicos, publicado no 
Diário da República, 2ª série, nº 18, de 27 de janei-
ro de 2015, pelo aviso de abertura nº 961/2015, e 
na Bolsa de Emprego Público com o código de ofer-
ta OE201501/0238, cumpridos todos os formalis-
mos legais e concluídos os métodos de seleção, foi 
provida por deliberação de câmara de 1 de junho 
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de 2015, em regime de comissão de serviço e pelo 
período de cinco anos, a Exma. Senhora Eng.ª Dora 
Paula Henriques Ferreira Maia por possuir o perfil, 
os atributos, a experiência e as competências téc-
nicas e humanas que, no seu conjunto, configuram 
excelentes qualidades para o exercício das funções 
do cargo, conforme fundamentado pelas atas ela-
boradas pelo júri do procedimento. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 8 
de junho de 2015. 
Paços do Concelho, 1 de junho de 2015. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO N.º 16/2015
No âmbito do procedimento concursal 17/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor Municipal 
de Administração e Finanças, publicado no Diário 
da República, 2ª série, nº 18, de 27 de janeiro de 
2015, pelo aviso de abertura nº 961/2015, e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0236, cumpridos todos os formalismos 
legais e concluídos os métodos de seleção, foi pro-
vida por deliberação de Câmara de 1 de junho de 
2015, em regime de comissão de serviço e pelo pe-
ríodo de cinco anos, a Exma. Senhora Dra. Manuela 
Fernanda da Rocha Garrido por possuir o perfil, os 
atributos, a experiência e as competências técnicas 
e humanas que, no seu conjunto, configuram exce-
lentes qualidades para o exercício das funções do 
cargo, conforme fundamentado pelas atas elabora-
das pelo júri do procedimento. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 8 
de junho de 2015.
Paços do Concelho, 1 de junho de 2015. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N° 17/PCM/2015
Considerando, 
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, do Presiden-
te da Câmara; 
Que o Presidente da Câmara Municipal pode dele-
gar a sua competência nos dirigentes máximos das 
respetivas unidades orgânicas no que respeita a di-
versas matérias previstas na lei, designadamente, 
no âmbito da gestão e direção de recursos huma-
nos:
1. Ao abrigo do n° 1 do artigo 44° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo De-
creto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro e no uso da 
competência que me é conferida pelo artigo 38° 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, delego e 
subdelego, com poderes de subdelegação, na Se-
nhora Diretora Municipal de Administração e Finan-
ças, Dr.ª Manuela Fernanda da Rocha Garrido, as 
seguintes competências: 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 

Municipal com destino a quaisquer entidades ou or-
ganismos públicos; 
b) Autorizar termos de abertura e encerramento 
em livros sujeitos a essa formalidade; 
c) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos; 
d) Autorizar a passagem de termos de identidade, 
idoneidade e justificação administrativa; 
e) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados relativas a processos 
ou documentos constantes de processos arquiva-
dos e que careçam de despacho ou deliberação dos 
eleitos locais com respeito pelas salvaguardas es-
tabelecidas por lei; 
f) Remeter, atempadamente, ao Tribunal de Contas 
os documentos que careçam da respetiva aprecia-
ção, com exceção dos documentos referentes às 
contas do Município; 
g) Assinar e visar apólices de seguros no âmbito de 
contratos anteriormente celebrados e praticar to-
dos os demais atos necessários à gestão da carteira 
de seguros; 
h) Arquivar processos de ocorrência e de sinistros 
automóveis com a frota municipal; 
i) Autorizar cancelamento de garantias bancárias 
depois de informado favoravelmente;
j) Autorizar a cabimentação e realização de despe-
sas orçamentadas até ao montante de 50.000.00 
euros, e as competências previstas nos termos do 
n.º 3 do artigo 109° do Código dos Contratos Pú-
blicos, incluindo, nomeadamente, a aprovação dos 
respetivos programas de concurso, cadernos de en-
cargos e adjudicação; 
l) Aprovar as minutas dos contratos previstos no 
Código dos Contratos Públicos; 
m) Autorizar o pagamento das despesas realizadas 
até ao montante de 250.000,00 euros; 
n) Assinar requisições externas de despesa, até ao 
montante de 250.000,00 euros; 
o) Autorizar a realização e pagamento de despesa 
em cumprimento de contratos de adesão previa-
mente autorizados pelos eleitos locais através de 
despacho ou deliberação, com correto cabimento 
legal no orçamento em vigor. 
2. Ao abrigo do n° 1 do artigo 44° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro e no uso da com-
petência que me é conferida pela alínea a) do n.º 
2 do artigo 35° do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro e pelo n.º 2 do artigo 7° do Decreto-Lei 
n° 433/99, de 26 de Outubro, que aprova o Código 
de Procedimento e Processo Tributário (CPPT): 
Delego na Senhora Directora Municipal de Adminis-
tração e Finanças, Dr.ª. Manuela Fernanda da Rocha 
Garrido, as competências que me são atribuídas no 
âmbito do CPPT, relacionadas com as execuções fis-
cais, nomeando-o responsável pelo órgão da exe-
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cução fiscal. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 12 de ju-
nho de 2015 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N° 18/PCM/2015
Ao abrigo do n° 1 do artigo 44° do Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n° 4/2015, de 07 de janeiro e no uso da competên-
cia que me é conferida pela alínea b) do n.º 2 do ar-
tigo 35° do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro: 
1 °. Designo a Senhora Diretora Municipal de Ad-
ministração e Finanças, Dr.ª Manuela Fernanda da 
Rocha Garrido, para servir de oficial público para 
lavrar todos os contratos nos termos da Lei. 
2°. Nas ausências e impedimentos da Dr.ª Manuela 
Fernanda da Rocha Garrido, exercerá aquelas fun-
ções de oficial público do município, a técnica supe-
rior jurista, Dr.ª Isabel Anjos Moura Martins Cunha 
Santos e, no impedimento desta, a Senhora Chefe 
de Secção de Notariado, Maria Manuela S. Porfírio 
Teixeira. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 12 de ju-
nho de 2015 
O Presidente da Câmara (Eduardo Vítor Rodrigues) 

DESPACHO N° 19/PCM/2015
Ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 33 do DL 
n.º 23/2014, de 14 de fevereiro, nomeio como De-
legado Municipal de Inspeção Geral das Atividades 
Culturais, a Senhora Diretora Municipal de Adminis-
tração e Finanças, Dr.ª Manuela Fernanda da Rocha 
Garrido. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 12 de Ju-
nho de 2015 
O Presidente da Câmara (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N° 20/VEC/2015
Considerando, 
Que é competência do Presidente da Câmara fixar 
as funções e competências dos vereadores, incum-
bindo-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 25 de Outubro de 2013, delegou e sub-
delegou em mim as competências constantes do 
seu despacho n.º 143/PCM//2013, de 01 de No-
vembro; 
Que nos termos deste despacho, o Senhor Presi-
dente da Câmara conferiu-me, ainda, poderes de 
subdelegação; 
Assim, ao abrigo do n° 1 do artigo 44° do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo De-
creto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro e no uso da 
competência que me é conferida pelo n.ºs 1 a 3 do 
artigo 38° do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro: 
1. Subdelego na Senhora Diretora Municipal de Ad-
ministração e Finanças, Dr.ª. Manuela Fernanda da 
Rocha Garrido as seguintes competências: 
a) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente, relativos à Modernização e Des-
centralização Administrativa; Património Municipal 
e Gestão da Frota e executar, quanto a estes, deli-
berações da Câmara e os despachos e orientações 
do Senhor Presidente da Câmara e meus, respei-
tantes aos mesmos, bem como assinar a respetiva 
correspondência expedida, com destino a quaisquer 
entidades e organismos públicos ou particulares. 
b) Remeter à Assembleia Municipal as minutas das 
atas e as atas da reunião da Câmara Municipal logo 
que aprovadas. 
c) Promover a publicação das decisões ou delibera-
ções previstas no art.º 56° do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro; 
d) Promover todas as ações necessárias à admi-
nistração corrente do património municipal e à sua 
conservação; 
e) Proceder aos registos prediais do património 
imobiliário do Município, bem como aos registos de 
qualquer outra natureza. 
f) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens 
móveis e imóveis. 
g) A competência para, no âmbito da gestão dos 
recursos humanos afetos aos serviços municipais 
referidos na alínea a) do n° 1, decidir 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 faltas; 
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador. 
2. Autorizo a Senhora Directora Municipal de Admi-
nistração e Finanças, Dr.ª Manuela Fernanda da Ro-
cha Garrido, a subdelegar as competências objeto 
do presente despacho. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 12 de ju-
nho de 2015 
A Vereadora, (Dr.ª Elisa Cidade)

DESPACHO N.º 21/VMM/2015
Considerando, 
Que é competência do Presidente da Câmara fixar 
as funções e competências dos vereadores, incum-
bindo-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 25 de Outubro de 2013, delegou e sub-
delegou em mim as competências constantes do 
seu despacho n.º 14/PCM//2014, de 10 de Março; 
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Que nos termos deste despacho, o Senhor Presi-
dente da Câmara conferiu-me, ainda, poderes de 
subdelegação; 
Ao abrigo do n° 1 do artigo 44° do Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n° 4/2015, de 07 de janeiro e no uso da competên-
cia que me é conferida pelos n.ºs 1 a 3 do artigo 
38° do Regime Jurídico das Autarquias Locais apro-
vado pela Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro: 
1. Subdelego na Senhora Directora Municipal de 
Administração e Finanças, Dr.ª. Manuela Fernanda 
da Rocha Garrido, as seguintes competências: 
a) Genericamente, despachar todos os assuntos de 
mero expediente relativo à Direção Municipal de 
Administração e Finanças, executar as deliberações 
da Câmara e os despachos e orientações do Senhor 
Presidente da Câmara e meus, respeitantes aos 
mesmos, bem como assinar a respetiva correspon-
dência expedida, com destino a quaisquer entida-
des e organismos públicos ou particulares. 
b) Na área financeira, praticar os seguintes atos: 
- Elaborar a norma de controlo interno bem como 
o inventário de todos os bens, direitos e obriga-
ções patrimoniais e respetiva avaliação e ainda os 
documentos de prestação de contas a submeter à 
apreciação e votação do órgão deliberativo; 
- Comunicar anualmente às entidades legalmen-
te competentes e no prazo legal, o valor fixado da 
taxa do IMI e da Derrama; 
- Proceder à assinatura de recibos para envio a ou-
tras entidades; 
- Proceder à assinatura de certidões; 
- Proceder à assinatura dos resumos diários de te-
souraria. 
- Autorizar a anulação de débitos ao tesoureiro 
quando debitados em duplicado; 
- Quanto à matéria de Procedimento e Processo Tri-
butário, as previstas na alínea c) do artigo 15° da 
Lei n° 73/2013, de 12 de Setembro (art.º 7° do DL 
433/99, de 26 de outubro). 
e) No âmbito da gestão e direção de recursos hu-
manos afetos à Direcção Municipal de Administra-
ção e Finanças, decidir quanto às seguintes maté-
rias: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; 
- Justificar faltas; 
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador; 
- Conceder licença sem vencimento até 90 dias; 
- Decidir, nos termos da lei, em matéria de dura-
ção e horário de trabalho, no âmbito da modalidade 
deste último superiormente fixada; 
- Assinar contratos de estágio curricular. 
2. Autorizo a Senhora Directora Municipal de Ad-
ministração e Finanças, Dr.ª. Manuela Fernanda da 

Rocha Garrido, a subdelegar as competências obje-
to do presente despacho. 
Paços do Concelho do Vila Nova de Gaia, 12 de ju-
nho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)

DESPACHO RETIFICATIVO 22/2015
AO DESPACHO Nº 17/PCM/2015

Na alínea j) do 1, onde se lê: 
- "Autorizar a cabimentação e realização de despe-
sas orçamentadas até ao montante de 50.000,00 
€ e as competências previstas nos termos do n.º 3 
do artigo 109º do Código dos Contratos Públicos, 
incluindo, nomeadamente a aprovação dos respe-
tivos programas de concurso, cadernos de encargo 
e adjudicação;" 
Deve ler-se: 
" - Autorizar a cabimentação e realização de despe-
sas orçamentadas até ao montante de 49.880,00 € 
e as competências previstas nos termos do n.º 3 do 
artigo 109 do Código dos Contratos Públicos;" 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 18 de ju-
nho de 2015 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO RETIFICATIVO 23/2015
AO DESPACHO N.º 14/PCM/2014

No ponto 3, onde se lê: 
- "Elaborar e aprovar a norma de controlo interno 
bem como o inventário de todos os bens, direitos e 
obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e ain-
da os documentos de prestação de contas a subme-
ter à apreciação e votação do órgão deliberativo;" 
Deve ler-se: 
" - Submeter a norma de controlo interno à aprova-
ção da Câmara Municipal; 
- Submeter o inventário de todos os bens, direi-
tos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação 
e ainda os documentos de prestação de contas, à 
aprovação da Câmara Municipal e à apreciação e 
votação da Assembleia Municipal" 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 18 de ju-
nho de 2015 
O Presidente da Câmara (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO RETIFICATIVO N.º 24/2015
AO DESPACHO Nº 21/VMM/2015

Na alínea b) do 1, onde se lê: 
- "Elaborar e aprovar a norma de controlo interno 
bem como o inventário de todos os bens, direitos e 
obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e ain-
da os documentos de prestação de contas a subme-
ter à apreciação e votação do órgão deliberativo;" 
"Comunicar anualmente às entidades legalmen-
te competentes e no prazo legal, o valor fixado da 
taxa do IMI e da derrama;”
Deve ler-se: 
" - Praticar os atos e formalidades de caráter instru-
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mental necessários ao exercício das competências 
previstas nas alíneas i) e j) do nº 1, do artigo 35º 
da Lei 75/2013, de 12 de setembro;"
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 18 de ju-
nho de 2015
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 18 de ju-
nho de 2015 
O Presidente da Câmara (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO RETIFICATIVO N.º 25/2015
AO DESPACHO Nº 20/VEC/2015

Nas alíneas b), c) e f) do 1, onde se lê: 
b) "Remeter à Assembleia Municipal as minutas das 
atas e as atas da reunião da Câmara Municipal logo 
que aprovadas; 
c) "Promover a publicação das decisões ou deli-
berações previstas no artigo 56.º do Regime Jurí-
dico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 
f) "Elaborar e manter atualizado o cadastro dos 
bens móveis e imóveis;" 
Deve ler-se: 
"b) Praticar os atos e formalidades de caráter ins-
trumental necessários ao exercício das competên-
cias previstas nas alíneas d), t) e x) do n.º 1, do 
artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro;" 
com a consequente renumeração das alíneas cons-
tantes do despacho agora alterado.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 18 de ju-
nho de 2015.
A Vereadora, (Elisa Cidade)

DESPACHO N.º 26/VP/2015
Considerando que, 
É competência do Presidente da Câmara Municipal 
fixar as funções e competências dos Vereadores e, 
bem assim, incumbi-los de tarefas específicas; 
O Presidente da Câmara Municipal, no âmbito des-
ta competência, bem como da delegação que lhe 
foi conferida em Reunião de Câmara de 25 de ou-
tubro de 2013, delegou e subdelegou em mim as 
competências constantes do seu despacho n.º 13/
PCM/2014 de 10 de março de 2014; 
De acordo com o estabelecido no supracitado des-
pacho de delegação, foi-me expressamente conce-
dida a faculdade de subdelegação; 
Assim, 
Ao abrigo do disposto no n° 3 do artigo 44° do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro e no 
uso da competência que me é conferida pelo ar-
tigo 38° do Regime Jurídico das Autarquias Locais 
(RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, e do disposto no Decreto-Lei 555/99, de 
16 de Dezembro, com as alterações subsequentes. 
Subdelego na Senhora Diretora Municipal de Urba-
nismo e Ambiente, Engenheira Luísa Maria Rodri-
gues Gonçalves Aparício, com poderes de subdele-

gação, as competências para: 
1. Despachar todos os assuntos relativos à Direcção 
Municipal, executando as deliberações da Câmara e 
os Despachos e orientações do Vice-Presidente da 
Câmara, bem como assinar a respetiva correspon-
dência expedida, com destino a quaisquer entida-
des e organismos públicos ou particulares. 
2. Emitir pareceres, informar e propor soluções re-
lativamente aos assuntos que lhe forem apresenta-
dos pelo Vice-Presidente; 
3. No âmbito das competências enumeradas nos 
números seguintes, assinar a respetiva correspon-
dência expedida, com destino a quaisquer entida-
des e organismos públicos ou particulares. 
4. Em matéria de licenciamento para ocupação de 
espaços públicos e de licenciamento de mensagens 
publicitárias, instruir, apreciar e informar processos 
de licenciamento de mensagens publicitárias e de 
identificação; 
5. No âmbito do licenciamento zero, apreciar a co-
municação prévia. 
6. Atribuir números de polícia; 
7. 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; 
8. Autorizar a passagem de certidões ou fotocopias 
autenticadas aos interessados, relativas a proces-
sos ou a documentos constantes de processos ar-
quivados; 
9. Certificar, para efeitos de registo predial, nos ter-
mos previstos no n.5 9 do artigo 6.°; 
10. Emitir as certidões, nos termos previstos nos 
n.ºs 2 e 3 do artigo 49.°; 
11. Designar a comissão para a realização de vis-
toria, e notificação da data desta, nos termos do 
disposto no n.2s 2 e 3 do artigo 65.°; 
12. Publicitar a emissão de alvará de loteamento, 
de acordo com o n.º 2 do artigo 78.°; 
13. Prestar a informação, nos termos e para os 
efeitos previstos no artigo 110.°; 
14. Prestar informações sobre processos relativos 
a operações urbanísticas, nos termos previstos no 
artigo 120.°; 
15. Enviar mensalmente os elementos estatísticos 
para o Instituto Nacional de Estatística, nos termos 
previstos no artigo 126.°; 
16. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos às unidades orgânicas integradas na 
Direcção Municipal, as seguintes matérias: 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo inte-
resse do serviço; 
b) Justificar faltas; 
c) Proceder à homologação da classificação de ser-
viço dos funcionários no caso em que o delegado 
não tenha sido notador; 
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Ratifico, ainda, quanto às matérias ora subdelega-
das, os atos anteriormente praticados pela Senhora 
Diretora Municipal de Urbanismo e Ambiente, Enge-
nheira Luísa Maria Rodrigues Gonçalves Aparício. 
Paços do Concelho, 25 de junho de 2015 
O Vice-Presidente, (Patrocínio Azevedo)

DESPACHO N.º 27/VP/2015
Considerando que, 
É competência do Presidente da Câmara Municipal 
fixar as funções e competências dos Vereadores e, 
bem assim, incumbi-los de tarefas específicas; 
O Presidente da Câmara Municipal, no âmbito des-
ta competência, bem como da delegação que lhe 
foi conferida em Reunião de Câmara de 25 de ou-
tubro de 2013, delegou e subdelegou em mim as 
competências constantes do seu despacho n.º 13/
PCM/2014 de 10 de março de 2014; 
De acordo com o estabelecido no supracitado des-
pacho de delegação, foi-me expressamente conce-
dida a faculdade de subdelegação; 
Assim, 
Ao abrigo do disposto no n° 3 do artigo 44° do Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro e no uso da 
competência que me é conferida pelo artigo 38° 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
Subdelego na Senhora Directora Municipal de In-
fraestruturas e Espaços Públicos, Engenheira Dora 
Paula Henriques Ferreira da Maia, com poderes de 
subdelegação, as seguintes competências: 
1. Despachar todos os assuntos relativos à Direcção 
Municipal, executando as deliberações da Câmara e 
os Despachos e orientações do Vice-Presidente da 
Câmara; 
2. Genericamente, e no âmbito das suas competên-
cias, assinar a correspondência expedida com des-
tino a quaisquer entidades e organismos públicos 
ou particulares; 
3. Consignar os locais necessários à execução das 
obras, nos termos dos artigos 355.° e seguintes do 
Código dos Contratos Públicos; 
4. Assinar as notificações relativas à ordem de exe-
cução de trabalhos a mais e de trabalhos de supri-
mentos de erros e omissões, previamente aprova-
das, previstas respetivamente no n.º 1 do artigo 
371.º, alínea a) do n.º 3 do artigo 372.° e n.º 1 do 
artigo 376.° do Código dos Contratos Públicos; 
5. Assinar a notificação relativa à convocatória para 
a realização de vistoria para receção provisória e 
definitiva prevista, respetivamente, no n.º 3 do ar-
tigo 394.° e n.º 6 do artigo 398.° do Código dos 
Contratos Públicos; 
6. Autorizar a renovação de autorizações que de-
pendam do cumprimento de formalidades burocrá-
ticas ou similares pelos interessados; 
7. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-

manos afetos às unidades orgânicas integradas na 
Direcção Municipal, as seguintes matérias: 
a. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo inte-
resse do serviço; 
b. Justificar faltas; 
c. Proceder à homologação da classificação de ser-
viço dos funcionários no caso em que o delegado 
não tenha sido notador; 
Ratifico, ainda, quanto às matérias ora subdelega-
das, os atos anteriormente praticados pela Senho-
ra Diretora Municipal de Infraestruturas e Espaços 
Públicos, Engenheira Dora Paula Henriques Ferreira 
da Maia. 
Paços do Concelho, 25 de junho de 2015 
O Vice-Presidente, (Patrocínio Azevedo)

DESPACHO N.º 28/DMIEP/2015
Considerando que, 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal me 
subdelegou as competências ínsitas no Despacho 
n.º 27/VP/2015, de 25 de junho, incumbindo-me 
de tarefas específicas; 
De acordo com o sobredito despacho me foi, ex-
pressamente, conferida a faculdade de subdelega-
ção;
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 44° a 48° 
do Código de Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 7 de janeiro, 
tendo presente os normativos constantes do artigo 
38° da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
A. Subdelego, com poderes de subdelegação, 
1. No Chefe da Divisão de Conceção e Construção 
de Equipamentos e Espaços Públicos, Eng.º Rui Ra-
mos, no âmbito dos serviços sob a sua responsabi-
lidade orgânica, as seguintes competências: 
1.1. Despachar todos os assuntos relativos à Divi-
são, executando as deliberações da Câmara e os 
Despachos e orientações do Vice-Presidente da Câ-
mara; 
1.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à Divisão, as seguintes matérias: 
1.2.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço; 
1.2.2. Justificar faltas. 
2. Na Chefe da Divisão de Empreitadas e Fiscaliza-
ção, Eng.ª Isabel Carvalho, no âmbito dos serviços 
sob a sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências:
2.1. Despachar todos os assuntos relativos à Divi-
são, executando as deliberações da Câmara e os 
Despachos e orientações do Vice-Presidente da Câ-
mara; 
2.2. Consignar os locais necessários à execução das 
obras, nos termos dos artigos 355.° e seguintes do 
Código dos Contratos Públicos; 
2.3. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
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manos afetos à Divisão, as seguintes matérias: 
2.3.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço; 
2.3.2. Justificar faltas. 
3. No Chefe da Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos, Eng.º Claro Costa, no âmbito dos serviços 
sob a sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências:
3.1. Despachar todos os assuntos relativos à Divi-
são, executando as deliberações da Câmara e os 
Despachos e orientações do Vice-Presidente da Câ-
mara; 
3.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à Divisão, as seguintes matérias:
3.2.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
3.2.2. Justificar faltas. 
4. No Chefe da Divisão de Manutenção de Espaços 
Públicos, Eng.º Jorge Conde, no âmbito dos servi-
ços sob a sua responsabilidade orgânica, as seguin-
tes competências: 
4.1. Despachar todos os assuntos relativos à Divi-
são, executando as deliberações da Câmara e os 
Despachos e orientações do Vice-Presidente da Câ-
mara; 
4.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à Divisão, as seguintes matérias: 
4.2.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço; 
4.2.2. Justificar faltas. 
5. Na Chefe da Divisão de Mobilidade e Transpor-
tes, Eng.ª Rita Diogo, no âmbito dos serviços sob 
a sua responsabilidade orgânica, as seguintes com-
petências: 
5.1. Despachar todos os assuntos relativos à Divi-
são, executando as deliberações da Câmara e os 
Despachos e orientações do Vice-Presidente da Câ-
mara; 
5.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos Divisão, as seguintes matérias:
5.2.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço; 
5.2.2. Justificar faltas. 
B. Ratifico, quanto às matérias ora subdelegadas, 
os atos anteriormente praticados por todos os ora 
subdelegatários. 
Paços do Concelho, 29 de junho de 2015. 
A Diretora Municipal de Infraestruturas e Espaços 
Públicos, Eng.ª Dora Maia.

D.1. AVISOS

AVISO (EXTRATO) N.º 1085/2015 - DIÁRIO 
DA REPÚBLICA N.º 20/2015, SÉRIE II DE 

2015-01-29
Dando cumprimento ao disposto no artigo 4º da 
Lei nº 35/2014, de 20 de junho, torna-se público 
que foi homologado pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, em 05 de janeiro de 2015, a conclusão 
com sucesso dos períodos experimentais dos traba-
lhadores Ana Maria Alves Tavares, Avelino Rocha da 
Silva, Eduardo António Rodrigues da Silva, Ermelin-
da da Conceição da Silva Sousa Guerra, Fernando 
Mendes dos Santos Ferreira, José Alexandre Gomes 
Vasconcelos, Manuel Joaquim Gomes Sousa, Maria 
Alzira Santos Oliveira e Maximiano da Silva Maltez, 
na carreira de assistente operacional, na sequência 
de procedimento concursal comum na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, aberto por aviso publicado 
no Diário da República, 2ª série, nº 5, de 08 de 
janeiro de 2013. 09 de janeiro de 2015 – O Vere-
ador por delegação de competências, Dr. Manuel 
Monteiro.

AVISO (EXTRATO) N.º 1086/2015 - DIÁRIO 
DA REPÚBLICA N.º 20/2015, SÉRIE II DE 

2015-01-29
Dando cumprimento ao disposto no artigo 4º da 
Lei nº 35/2014, de 20 de junho, torna-se público 
que foi homologado pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, em 05 de janeiro de 2015, a conclusão 
com sucesso do período experimental da trabalha-
dora Sandra Liliana Fernandes Pinheiro, na carreira 
de técnico superior, na sequência de procedimen-
to concursal comum na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, nº 37, de 21 de fevereiro de 2013. 
09 de janeiro de 2015 –O Vereador por delegação 
de competências, Dr. Manuel Monteiro.

AVISO N.º 2329/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLI-
CA N.º 43/2015, SÉRIE II DE 2015-03-03

Por força de aplicação da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas, os atos de cessação de modalidade 
de relação jurídica de emprego Público, deverão ser 
publicadas na 2.ª série do Diário da República, em 
cumprimento da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da 
lei mencionada.
Em cumprimento do normativo referido, proceder 
-se à publicação no Diário da República dos tra-
balhadores do Município que cessaram a sua rela-
ção jurídica de emprego público no decorrer do ano 
transato e que a seguir se identificam:
Por aposentação:
Hermenegildo de Oliveira Santos, Assistente Ope-

D. AVISOS E EDITAIS
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racional
Adérito Santos Moreira, Assistente Operacional
Pedro Óscar Pedrosa da Silva (Gaiurb), Assistente 
Operacional
Joaquim Vieira Barbosa, Encarregado Operacional
António Gonçalo Ferreira da Silva, Assistente Ope-
racional
Manuel Lino da Silva Dias, Assistente Operacional
Orlando Pombo Costa, Coordenador Técnico
Manuel Joaquim de Sá Gloria, Assistente Operacio-
nal
Manuel Joaquim Moreira da Silva, Assistente Ope-
racional
Joaquim Macedo da Fonte, Assistente Operacional
Maria Teresa Peixoto da Silva Rodrigues, Assistente 
Operacional
Bernardina Porcina Torres Barbosa, Assistente Téc-
nico
João Luís Marques Moreira, Técnico Superior
Mário José de Sousa Castro, Assistente Operacional
Fernando Guedes Silva, Assistente Operacional
António Jesus Ribeiro, Assistente Operacional
Aurélio Gomes de Oliveira, Assistente Operacional
Serafim Manuel de Oliveira Pereira, Assistente Ope-
racional
Carlos Alberto Ferreira da Costa, Assistente Ope-
racional
Albano Pereira da Costa, Assistente Operacional
Carlos Alberto Figueiredo dos Santos, Bombeiro 
Sapador
Joaquim Rodrigues da Silva Ribeiro, Assistente 
Operacional
António Manuel Freitas Martins, Técnico Superior
José Valente Couto, Assistente Operacional
Arménio José Borges, Assistente Operacional
António Rodrigues, Assistente Operacional
António Gonçalves Moreira, Assistente Operacional
Manuel Humberto Seixas, Assistente Operacional
Almiro Lopes da Cruz, Assistente Operacional
Fernando Jorge Moura Cancela, Assistente Opera-
cional
Álvaro José Moreira Silva, Assistente Operacional
Manuel Domingos da Silva Pereira, Assistente Ope-
racional
Manuel Oliveira Domingues, Assistente Operacional
Rogério Valente Martins, Assistente Operacional
Manuel Joaquim Sousa Silva, Assistente Operacio-
nal
José Joaquim Castro Alves, Assistente Operacional
Maria Conceição Mendes Afonso, Assistente Ope-
racional
Rosa Maria Santos Neves, Assistente Operacional
Álvaro Manuel Resende Almeida, Assistente Ope-
racional
Francisco Guedes de Oliveira, Encarregado Geral 
Operacional
Constantino da Costa, Assistente Operacional
Maria Adelaide de Castro Pinto Carvalho, Assistente 

Operacional
José Rodrigo Conceição Teixeira, Assistente Técnico
António Rogério da Silva Coelho, Assistente Ope-
racional
Rosalina Guedes Santos, Assistente Operacional
José Augusto Pinto Nunes, Assistente Operacional
Gracinda Marinho Sousa Rocha, Coordenador Téc-
nico
David Eduardo Oliveira Fonseca, Assistente Opera-
cional
Virgílio dos Santos Carvalho, Assistente Operacio-
nal
António Barroso Gomes Duro (P. Biológico), Assis-
tente Operacional
José Pinto Ferreira, Técnico Superior
Por Falecimento:
Anabela Mateus Correia Lopes, Agente Municipal
António Serafim Oliveira Silva, Assistente Operacio-
nal
Vasco José Correia Magalhães, Subchefe 1.ª Classe
Por Denúncia de Contrato de Trabalho:
Esmeralda Rosa Maia Da Silva Nunes, Assistente 
Operacional
Frederico Alexandre Santos Selores, Especialista 
Informática
21 de janeiro de 2015 – O Vereador, por delegação 
de competência, Dr. Manuel Monteiro.

AVISO (EXTRATO) N.º 3597/2015 - DIÁRIO 
DA REPÚBLICA N.º 65/2015, SÉRIE II DE 

2015-04-02
Em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 
1 do artigo 4º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho 
torna-se público que, na sequência do procedimen-
to concursal comum aberto por aviso publicado no 
Diário da República, 2ª série, nº 63 de 31 de março 
de 2014, para ocupação de 44 postos de trabalho 
na carreira geral de assistente técnico do mapa de 
pessoal do Município de Vila Nova de Gaia, foram 
celebrados contratos de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado com início a 2 de 
março de 2015 com as candidatas Isabel Mónica 
Machado Ribeiro com a remuneração de 871,93€, 
entre a 3ª e 4ª posição remuneratórias e entre o 
nível remuneratório 8 e 9, Susana José Realinho 
da Cruz com a remuneração de 837,60€, corres-
pondente à 3ª posição remuneratória, nível remu-
neratório 8, Marina Isabel Rodrigues Pinto com a 
remuneração de 762,08€, entre a 1ª e 2ª posição 
remuneratórias, entre o nível remuneratório 5 e 
7 de acordo com a Tabela remuneratória Única e, 
com os candidatos Filipa Isabel Cardoso de Olivei-
ra, Rui Gil de Oliveira Soares, Cláudia Sofia Alves 
Braga, Rui Armando Ferreira de Sá, José Carlos Al-
ves Nogueira, Maria Salomé Coimbra Pinto, Paula 
Maria Oliveira dos Santos, Maria do Céu Oliveira 
Coelho Silva, Carla Susana Alves Magalhães, Ma-
ria Cristina Godinho Martins Sanches, Maria Adélia 
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Sobral Barbosa, Filipe António Morgado Pinto Fon-
seca e Almeida, Maria José Cruz Oliveira Miranda 
Alves, Célia Eduarda de Moreira Pereira e Castro e 
Lúcia Maria Alves Moutinho com a remuneração de 
683,13€, correspondente à 1ª posição remunera-
tória e ao nível remuneratório 5 de acordo com a 
Tabela Remuneratória Única.
03 de março de 2015. - O Vereador, por delegação 
de competências, Dr. Manuel Monteiro.

AVISO (EXTRATO) N.º 4669/2015 - DIÁRIO 
DA REPÚBLICA N.º 83/2015, SÉRIE II DE 

2015-04-29
Em cumprimento do disposto na alínea b) do nº 
1 do artigo 4º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho 
torna-se público que, na sequência do procedimen-
to concursal comum aberto por aviso publicado no 
Diário da República, 2ª série, nº 247 de 21 de de-
zembro de 2012, para ocupação de dois postos de 
trabalho na carreira de técnico superior do mapa 
de pessoal do Município de Vila Nova de Gaia, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com a candidata Marina 
Alexandra Pinheiro Fonseca, com início a 01 de abril 
de 2015, com a remuneração base de 1.201,48€ 
correspondente à 2ª posição remuneratória e ao 
nível remuneratório 15 de acordo com a Tabela Re-
muneratória Única.
31 de março de 2015. O Vereador, por delegação 
de competências, Dr. Manuel Monteiro.

AVISO N.º 6828/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLI-
CA N.º 117/2015, SÉRIE II DE 2015-06-18

Para os devidos efeitos e em cumprimento do dis-
posto no nº 6 do artigo 11º da Lei nº 49/2012, de 
29 de agosto, que procede à adaptação à admi-
nistração local da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada e republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 
de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal di-
rigente dos serviços e organismos da administração 
central, regional e local do Estado, torna-se público 
o Despacho nº 15/2015 exarado pelo Exmo. Se-
nhor Presidente da Câmara, datado de 1 de junho 
de 2015, no seguimento da reunião extraordiná-
ria da Câmara realizada na mesma data, na qual 
foi deliberado designar, em regime de comissão de 
serviço e pelo período de cinco anos, renovável por 
igual período sem necessidade de recurso a proce-
dimento concursal, a candidata Dora Paula Henri-
ques Ferreira Maia para o cargo de diretora munici-
pal da Direção Municipal Infraestruturas e Espaços 
Públicos, com efeitos a partir do dia 8 de junho de 
2015 e a respetiva nota curricular. 
08 de junho de 2015, o Vereador, por delegação de 
competências, Dr. Manuel Monteiro.

“DESPACHO DE DESIGNAÇÃO”
No âmbito do procedimento concursal 18/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor Municipal 

de Infraestruturas e Espaços Públicos, publicado no 
Diário da República, 2ª série, nº 18, de 27 de janei-
ro de 2015, pelo aviso de abertura nº 961/2015, e 
na Bolsa de Emprego Público com o código de ofer-
ta OE201501/0238, cumpridos todos os formalis-
mos legais e concluídos os métodos de seleção, foi 
provida por deliberação de câmara de 1 de junho 
de 2015, em regime de comissão de serviço e pelo 
período de cinco anos, a Exma. Senhora Engª. Dora 
Paula Henriques Ferreira Maia por possuir o perfil, 
os atributos, a experiência e as competências téc-
nicas e humanas que, no seu conjunto, configuram 
excelentes qualidades para o exercício das funções 
do cargo, conforme fundamentado pelas atas ela-
boradas pelo júri do procedimento.
A presente designação terá efeitos a partir do dia 8 
de junho de 2015.
O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues”
ANEXO

NOTA CURRICULAR
Nome: Dora Paula Henriques Ferreira Maia
Data de nascimento: 9 de março de 1968
Habilitações académicas e Formação Complemen-
tar mais relevante:
1991 Licenciatura em engenharia civil pela Faculda-
de de Engenharia da Universidade do Porto;
1994, Mestrado em Estruturas de Engenharia Civil 
pela Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto;
1992, Curso de gestão de CEOG lecionado pelo 
Centro Regional do Porto da Universidade Católica 
Portuguesa;
2005, Seminário de alta direção em Administração 
Local, CEFA
Experiencia profissional mais relevante:
2000/2002 Chefe de Divisão Municipal de Estudos e 
Projetos na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
2002/2005 Chefe de Divisão Municipal de Jardins e 
Espaços de Lazer na Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia assegurando a Divisão Municipal de Conce-
ção e Construção de Equipamentos Municipais en-
tre abril 2004 a janeiro de 2005;
2005/2008 Diretora de Departamento Municipal de 
Equipamentos e Espaços Públicos Municipais na Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia
2008/2010 Diretora de Departamento Municipal de 
Equipamentos e Espaços Públicos na Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia;
2010/2013 Diretora Municipal de Equipamentos 
Municipais na Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia;
2013/2014 Diretora de Departamento Municipal de 
Equipamentos Municipais na Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia;
2014/2015 Diretora de Departamento Municipal de 
Obras e Empreitadas na Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia;
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AVISO N.º 6829/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 
117/2015, SÉRIE II DE 2015-06-18
Para os devidos efeitos e em cumprimento do dis-
posto no nº 6 do artigo 11º da Lei nº 49/2012, de 
29 de agosto, que procede à adaptação à admi-
nistração local da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada e republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 
de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal di-
rigente dos serviços e organismos da administração 
central, regional e local do Estado, torna-se público 
o Despacho nº 16/2015 exarado pelo Exmo. Se-
nhor Presidente da Câmara, datado de 1 de junho 
de 2015, no seguimento da reunião extraordiná-
ria da Câmara realizada na mesma data, na qual 
foi deliberado designar, em regime de comissão de 
serviço e pelo período de cinco anos, renovável por 
igual período sem necessidade de recurso a proce-
dimento concursal, a candidata Manuela Fernanda 
da Rocha Garrido para o cargo de diretora munici-
pal da Direção Municipal Administração e Finanças, 
com efeitos a partir do dia 8 de junho de 2015 e a 
respetiva nota curricular. 
08 de junho de 2015, o Vereador, por delegação de 
competências, Dr. Manuel Monteiro.

“DESPACHO DE DESIGNAÇÃO
No âmbito do procedimento concursal nº17/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor Municipal 
de Administração e Finanças, publicado no Diário 
da República, 2 série, nº 18, de 27 de janeiro de 
2015, pelo aviso de abertura nº 961/2015, e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0236, cumpridos todos os formalismos 
legais e concluídos os métodos de seleção, foi pro-
vida por deliberação de Câmara de 1 de junho de 
2015, em regime de comissão de serviço e pelo pe-
ríodo de cinco anos, a Exma. Senhora Dra. Manuela 
Fernanda da Rocha Garrido por possuir o perfil, os 
atributos, a experiência e as competências técnicas 
e humanas que, no seu conjunto, configuram exce-
lentes qualidades para o exercício das funções do 
cargo, conforme fundamentado pelas atas elabora-
das pelo júri do procedimento.
A presente designação terá efeitos a partir do dia 8 
de junho de 2015.
O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues”

NOTA CURRICULAR
Nome: Manuela Fernanda da Rocha Garrido
Data de nascimento: 26 de abril de 1968
Habilitações académicas e Formação Complemen-
tar mais relevante:
1992, Licenciatura em direito pela Universidade 
Portucalense;
2011, Mestrado em direito pela Universidade Por-
tucalense;
2008/2009 Diploma de especialização em compras 
e contratação pública, INA;
2004 Curso Europeu de Administração Territorial e 
Local, CEFA;

2004 Seminário de alta direção, INA;
2002/2003 Pós graduação em Finanças Públicas e 
Locais, ISLA;
Experiencia profissional mais relevante:
2001/2002 Diretora municipal de planeamento e 
gestão financeira Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia;
2002/2003 Diretora municipal gestão financeira em 
acumulação com o cargo de diretora a municipal de 
obras e equipamentos municipais na Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia;
2003/2008 Diretora municipal de obras e equipa-
mentos municipais na Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia;
2008 Diretora municipal de qualidade de vida na 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
2012/2015 Inspetora de finanças-Diretora;
2012/2015 Presidente do Conselho Fiscal - Funda-
ção da Casa da Musica, Porto- nomeada por despa-
cho nº 11888/2012, de 30 de agosto, do Ministro 
de Estado e das Finanças Vítor Louçã Rabaça Gas-
par;
2012/2015 Presidente do Conselho Fiscal - Funda-
ção da Serralves, Porto- nomeada por despacho do 
Ministro de Estado e das Finanças Vítor Louçã Ra-
baça Gaspar; 

AVISO (EXTRATO) N.º 6830/2015 - DIÁRIO 
DA REPÚBLICA N.º 117/2015, SÉRIE II DE 

2015-06-18
Para os devidos efeitos e em cumprimento do dis-
posto no nº 6 do artigo 11º da Lei nº 49/2012, de 
29 de agosto, que procede à adaptação à admi-
nistração local da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada e republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 
de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal di-
rigente dos serviços e organismos da administração 
central, regional e local do Estado, torna-se público 
o Despacho nº 14/2015 exarado pelo Exmo. Se-
nhor Presidente da Câmara, datado de 1 de junho 
de 2015, no seguimento da reunião extraordiná-
ria da Câmara realizada na mesma data, na qual 
foi deliberado designar, em regime de comissão de 
serviço e pelo período de cinco anos, renovável por 
igual período sem necessidade de recurso a proce-
dimento concursal, a candidata Luísa Maria Rodri-
gues Gonçalves Lima Aparício para o cargo de dire-
tora municipal da Direção Municipal de Urbanismo 
e Ambiente, com efeitos a partir do dia 8 de junho 
de 2015 e a respetiva nota curricular. 
08 de junho de 2015, o Vereador, por delegação de 
competências, Dr. Manuel Monteiro.

“DESPACHO DE DESIGNAÇÃO
No âmbito do procedimento concursal 19/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor Municipal 
de Urbanismo e Ambiente, publicado no Diário da 
República, 2ª série, nº 18, de 27 de janeiro de 
2015, pelo aviso de abertura nº 961/2015, e na 
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Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0243, cumpridos todos os formalismos 
legais e concluídos os métodos de seleção, foi pro-
vida por deliberação de Câmara de 1 de junho de 
2015, em regime de comissão de serviço e pelo 
período de cinco anos, a Exma. Senhora Eng.ª Lu-
ísa Maria Rodrigues Gonçalves Aparício por possuir 
o perfil, os atributos, a experiência e as compe-
tências técnicas e humanas que, no seu conjunto, 
configuram excelentes qualidades para o exercício 
das funções do cargo, conforme fundamentado pe-
las atas elaboradas pelo júri do procedimento.
A presente designação terá efeitos a partir do dia 8 
de junho de 2015.
O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues”

NOTA CURRICULAR
Nome: Luísa Maria Rodrigues Gonçalves Lima Apa-
rício
Data de nascimento: 26 de dezembro de 1965
Habilitações académicas e Formação Complemen-
tar mais relevante:
2000, Licenciatura em engenharia civil no Instituto 
Superior de Engenharia do Porto;
Experiencia profissional mais relevante:
2003/2008 Diretora da Fiscalização Urbanística na 
Empresa Municipal Gaiurb, EM., 
2008/2012 Diretora de Departamento Municipal de 
Fiscalização na Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia;
2012/2015 Diretora da Delegação do Porto do IHRU 
Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana;
2013 Vogal do Conselho de Administração da Porto 
Vivo, Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa 
Portuense, SA, sem funções executivas;
1994/1998 Responsável pelo setor de infraestru-
turas e loteamentos na Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia;

AVISO N.º 6831/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLI-
CA N.º 117/2015, SÉRIE II DE 2015-06-18

Para os devidos efeitos e em cumprimento do dis-
posto no nº 6 do artigo 11º da Lei nº 49/2012, de 
29 de agosto, que procede à adaptação à admi-
nistração local da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada e republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 
de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal di-
rigente dos serviços e organismos da administração 
central, regional e local do Estado, torna-se público 
o Despacho nº 13/2015 exarado pelo Exmo. Se-
nhor Presidente da Câmara, datado de 1 de junho 
de 2015, no seguimento da reunião extraordiná-
ria da Câmara realizada na mesma data, na qual 
foi deliberado designar, em regime de comissão de 
serviço e pelo período de cinco anos, renovável por 
igual período sem necessidade de recurso a proce-
dimento concursal, a candidata Vera Lúcia Branco 
Pacheco para o cargo de diretora municipal da Di-
reção Municipal de Inclusão Social, com efeitos a 

partir do dia 8 de junho de 2015 e a respetiva nota 
curricular. 
08 de junho de 2015, o Vereador, por delegação de 
competências, Dr. Manuel Monteiro.

“DESPACHO DE DESIGNAÇÃO
No âmbito do procedimento concursal 20/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor Munici-
pal para a Inclusão Social, publicado no Diário da 
República, 2ª série, nº 18, de 27 de janeiro de 
2015, pelo aviso de abertura nº 961/2015, e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0246, cumpridos todos os formalismos 
legais e concluídos os métodos de seleção, foi pro-
vida por deliberação de Câmara de 1 de junho de 
2015, em regime de comissão de serviço e pelo pe-
ríodo de cinco anos, a Exma. Sra. Engª. Vera Lúcia 
Branco Pacheco por possuir o perfil, os atributos, 
a experiência e as competências técnicas e huma-
nas que, no seu conjunto, configuram excelentes 
qualidades para o exercício das funções do cargo, 
conforme fundamentado pelas atas elaboradas pelo 
júri do procedimento.
A presente designação terá efeitos a partir do dia 8 
de junho de 2015.
O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues”

NOTA CURRICULAR
Nome: Vera Lúcia Branco Pacheco
Data de nascimento: 5 de outubro de 1966
Habilitações académicas e Formação Complemen-
tar mais relevante:
1993, Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica 
e computadores (Ramo de Sistemas Elétricos de 
Energia) pela Faculdade de Engenharia da Univer-
sidade do Porto;
2005 Seminário de Alta Direção em Administração 
Local, CEFA;
2014, Qualificação dos profissionais da Administra-
ção Pública Local, CEFA;
Experiencia profissional mais relevante:
1998/2002 Chefe de Divisão de Educação de Ensino 
na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
2002/2006 Chefe de Divisão Municipal de Manuten-
ção de Equipamentos Municipais na Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia;
2008/2010 Chefe de Divisão Municipal de Planea-
mento e Projetos na Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia;
2010/2013Diretora Municipal de Educação na Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia;
2013/2014 Diretora Municipal de Educação e Co-
esão Social na Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia;
2014/2015 Diretora Municipal par Inclusão Social 
na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;

AVISO (EXTRATO) N.º 6752/2015 - DIÁRIO 
DA REPÚBLICA N.º 116/2015, SÉRIE II DE 

2015-06-17



Nº 54 | junho 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

44

Dando cumprimento ao disposto no artigo 4º da Lei 
nº35/2014, de 20 de junho, torna-se público que 
foi homologado pelo Sr. Presidente da Câmara Mu-
nicipal, em 15 de maio de 2015, a conclusão com 
sucesso do período experimental da trabalhadora 
Susana Gabriela Freitas de Aguiar, na carreira de 
assistente operacional, na sequência de procedi-
mento concursal comum na modalidade de contra-
to de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2ª série, nº 5, de 08 de janeiro de 2013. 
02 de junho de 2015 –O Vereador por delegação de 
competências, Dr. Manuel Monteiro

AVS EDT-CMVNG/2015/399
Proposta de Unidade de Execução da área 
envolvente ao Antigo Campo de Jogos de 

Valadares
Resultado da Discussão Pública

Na sequência do Aviso nº 2824/2015 publicado na 
2ª série do Diário da República de 16 de março de 
2015, o Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia torna público, no cumprimento do 
disposto no n.º 4 do artigo 120.º e nos n.ºs 3 e se-
guintes do artigo 77.º do RJIGT — Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro 
(com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro) e da deliberação 
da Câmara Municipal de 16 de fevereiro de 2015, 
que de 23 de março a 22 de abril de 2015 este-
ve em discussão pública a ‘Proposta de Unidade de 
Execução da área envolvente ao Antigo Campo de 
Jogos de Valadares’, localizada na união de fregue-
sias de Gulpilhares e Valadares.
Dando satisfação ao disposto no nº 8 do mesmo 
artigo 77º do RJIGT, a Câmara Municipal vem deste 
modo divulgar que, durante o período de discus-
são pública em referência, foi registado um reque-
rimento contendo uma participação da Sociedade 
José Domingues de Almeida e Irmão, Sucessores 
Lda.
Procedeu-se à análise e ponderação desta partici-
pação de onde resultou a elaboração do documento 
em anexo, designado como ‘Relatório de análise e 
ponderação das participações da discussão pública 
da proposta da Unidade de Execução da área en-
volvente ao antigo Campo de Jogos de Valadares’, 
o qual foi aprovado por deliberação da Câmara Mu-
nicipal de 18 de maio de 2015.
O ‘Relatório de análise e ponderação das participa-
ções da discussão pública da proposta da Unidade 
de Execução da área envolvente ao antigo Campo 
de Jogos de Valadares’, encontra-se disponível para 
consulta:
- na página da internet da Câmara Municipal, em 
www.cm-gaia.pt
- na página da internet da empresa municipal Gaiurb 

- Urbanismo e Habitação E.M., em www.gaiurb.pt
Para constar publica-se o presente Aviso na comu-
nicação social, na página da internet da Câmara 
Municipal e da empresa municipal Gaiurb - Urba-
nismo e Habitação E.M., sendo ainda afixado nos 
lugares de estilo.
Vila Nova de Gaia, 1 de junho de 2015
O Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues

Data de Publicitação: 05/06/2015

AVS EDT-CMVNG/2015/461
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO 

N.º 26 / 77
Vai proceder-se pelo prazo de 15 dias, contados a 
partir da data de sua publicação, à consulta pública 
do pedido de alteração de licença de loteamento n.º 
26/77, promovido pelo Município de Vila Nova de 
Gaia, que prevê a desafetação do domínio público 
municipal para o domínio privado municipal de uma 
parcela de terreno com 10.744m2, visando a sua 
subdivisão em 100 parcelas de terreno, possuindo 
as áreas de 3,00m2 a 682,00m2, com a finalidade 
de ampliação da área dos lotes adjacentes. 
Durante o período de consulta pública, o proces-
so n.º 2350/15 estará disponível para consulta, no 
Serviço de Atendimento da GAIURB, E.E.M., nos 
dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo) 
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Data de Publicitação: 25/06/2015

D.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2015/386
*Ver últimas páginas do boletim

EDT-CMVNG/2015/387
(PROC. N.º 0496/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua Fonte Santa, traseiras do nº 124 e 
confinante com a escola E.B. 2/3 de Santa Marinha 
e o nº 20 da Rua Bairro da CP, freguesia de Afura-
da, deste concelho, se encontra coberto de densa 
e variada vegetação, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, constituindo perigo 
em caso de incêndio, violando o disposto no arti-
go 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui con-
traordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 

usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/06/2015

EDT-CMVNG/2015/388
(PROC. N.º 0461/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito nas traseiras do Jardim de Infância do 
Cedro, com frente ainda para a Rua Manuel Pinto 
Canedo, freguesia de Mafamude, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
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Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 28 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/06/2015

EDT-CMVNG/2015/389
(PROC. N.º 0018/2015 – DEVS)

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

Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/06/2015

EDT-CMVNG/2015/390
(PROC. N.º 0027/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Padre Iria Carvalhal, frente ao 
nº 31, freguesia de Santa Marinha, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
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Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/06/2015

EDT-CMVNG/2015/392
(PROC. N.º 0830/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 112º do Código de Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de 
janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua Quinta de Codeçais, junto ao nº 430, 
freguesia de Pedroso, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 

Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/06/2015

EDT-CMVNG/2015/393
(PROC. N.º 0607/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno integrante do imóvel sito na Rua Fonte da 
Chamusca, nº 328/338, freguesia de Grijó, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo em caso 
de incêndio, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
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Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 7 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/06/2015

EDT-CMVNG/2015/394
(PROC. N.º 1265/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrati-
vo e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito na Travessa da Póvoa de Cima, ao 
lado esquerdo do nº 417, freguesia de Grijó, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo em caso 
de incêndio, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 

para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 7 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/06/2015

EDT-CMVNG/2015/395
(PROC. N.º 0935/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 112º do Código de Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de 
janeiro e por este meio que, tendo-se constatado 
que o logradouro da habitação sito na Travessa da 
Serra, nº 60, freguesia de Pedroso, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
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nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o logradouro da habitação em causa, no 
sentido de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artigo 121º e nº 1 do 
artigo 122º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 
de janeiro concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.--
Vila Nova de Gaia, 17 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/06/2015

EDT-CMVNG/2015/396
(PROC. N.º 0354/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrati-
vo e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito na Rua das Tílias, junto ao nº 101, 
freguesia de Pedroso, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo em caso de incêndio, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-

Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/06/2015

EDT-CMVNG/2015/397
(PROC. N.º 1128/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que os dois 
lotes de terreno, sitos com frente para a Rua Fran-
cisco Pereira Pinto Lemos, ângulo com a Rua José P. 
de Araújo Júnior, freguesia de Santa Marinha, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para pes-
soas e bens, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
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passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha os lotes de terreno em causa, no sentido 
de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 10 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 05/06/2015

EDT-CMVNG/2015/398
(PROC. N.º 0862/2012 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Tv. dos Bicheiros, confinante com o n.º 290 
da Rua dos Bicheiros, freguesia de Valadares, deste 
concelho, através de Edital, nos termos da alínea d) 
do n.º1 do artigo 70.º do Código de Procedimento 
Administrativo aprovado pelo Dec. Lei n.º 442/91 
de 15 de novembro, para no prazo de 20 dias, con-
tados da data da sua afixação (2013/07/24), pro-
ceder à limpeza do terreno em causa, ao abrigo 
do disposto no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 
49.º e também na alínea n) do artigo 48.º do Re-

gulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decor-
rido entretanto o prazo atrás referido, foi constata-
do que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91 de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96 de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015 de 07 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno em causa, de que, 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio, a partir do 
próximo dia 03 de julho de 2015, pelas 07:00 ho-
ras, e pelo período estritamente necessário ao cum-
primento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de maio de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 2013/06/17, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do terre-
no em causa, sito na Tv. dos Bicheiros, confinante 
com o n.º 290 da Rua dos Bicheiros, freguesia de 
Valadares, deste concelho, de forma a que o respe-
tivo terreno cumpra o definido nesta matéria no Re-
gulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei. N.º 442/91 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96 de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo.º 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 07 de ja-
neiro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio a partir 
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do próximo dia 03 de julho de 2015, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 13 de Maio de 2015. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013)
(Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 05/06/2015

EDT-CMVNG/2015/400
CONSULTA PÚBLICA

Plano Municipal de Emergência de Proteção 
Civil de Vila Nova de Gaia

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COM COMPETÊN-
CIA DELEGADA POR DESPACHO N°. 14/PCM/2014, 
DE 10 DE MARÇO,
TORNA PÚBLICO que se encontra em apreciação 
pública, de 05 de Junho a 21 de Julho de 2015, o 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de 
Vila Nova de Gaia.
As sugestões e pareceres poderão ser remetidos 
para a Câmara Municipal, Quartel dos Bombeiros 
Sapadores e Proteção Civil - comandosapadores@
cm-gaia.pt -, correio eletrónico das Juntas de Fre-
guesia e para o correio eletrónico da Câmara Mu-
nicipal.
Informa-se ainda que o referido projeto se encon-
tra disponível para consulta pública:
- Câmara Municipal,
- Quartel dos Bombeiros Sapadores e Proteção Ci-
vil,
- Juntas de Freguesia,
- Na página da Internet www.cm-gaia.pt
Vila Nova de Gaia, 05 de junho de 2015
O Vereador do Município de Vila Nova de Gaia, Dr. 
Manuel António Correia Monteiro
Data de Publicitação: 05/06/2015

EDT-CMVNG/2015/401
(PROC. N.º 0917/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Viterbo Campos, junto ao nº 
10, freguesia de Santa Marinha, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 

artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/06/2015

EDT-CMVNG/2015/402
(Art.º 112.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCÍNIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, no uso das competências subdelegadas 
pelo despacho nº13/PCM/2014 de 10/03 do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com competência conferida pela Câ-
mara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, nos termos do disposto na alínea 
d) do artigo 112º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, e 
em cumprimento do despacho por si proferido, da-
tado de 15 de Maio de 2015, fica notificado, António 
Fernando Ferreira de Oliveira, o proprietário e de 
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mais interessados do imóvel sito na Rua do Corvo, 
n.º 391 freguesia de Arcozelo, deste Concelho, do 
teor da decisão final proferida no processo nº 726/
FU/2008, cujos termos e fundamentos a seguir se 
transcrevem:
“Decorrente de uma ação de fiscalização, realizada 
pelos serviços municipais competentes, ao local sito 
na Rua do Corvo, nº 391, da freguesia de Arcoze-
lo deste município, foram identificadas construções 
ilegalmente executadas, nomeadamente “Execução 
de obras de edificação de construção de r/c e andar, 
com aproximadamente 700,00m2 e alpendre com 
aproximadamente 100,00m2”, violando o disposto 
no artigo 4º, nº 2 alínea c) do DL 555/99, de 16 
de dezembro com as alterações introduzidas sub-
sequentemente (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação (RJUE)).
A demolição é a medida a que esta Autoridade Ad-
ministrativa recorre apenas se não for possível ou-
tra solução suscetível de repor a legalidade urba-
nística, nos termos previstos do nº 2 do artigo 106º 
do RJUE.
Neste seguimento, foi efetuada uma análise técni-
ca sobre a viabilidade de legalização das referidas 
construções, da qual resulta que as mesmas não 
são passíveis de regularização, pelo que terá de se 
dar início aos procedimentos tendentes à reposição 
da legalidade urbanística.
Nestas circunstâncias, e em cumprimento do pre-
ceituado no nº3 do artigo 106º do RJUE, fica V. Exa. 
notificada para, no prazo de 15 dias, se pronunciar 
por escrito sobre a intenção do Senhor Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal, ordenar a demolição 
do conjunto de edifícios.
Findo aquele prazo sem que seja exercido o direito 
de audição que lhe foi concedido ou caso os argu-
mentos apresentados sejam considerados improce-
dentes, a intenção será convertida em ordem, sen-
do V. Exa. posteriormente notificada para no prazo 
de 180 dias proceder voluntariamente à demolição 
da construção.
Ainda, solicitamos a V. Exa que nos informe, por 
referência ao presente processo, da existência e 
identificação de demais titulares de direitos sobre 
as edificações e o terreno em causa para exerce-
rem, igualmente, o seu direito de audição no âmbi-
to do procedimento em curso.
Acresce que, a construção descrita foi considerada 
insuscetível de legalização, nos termos do parecer 
técnico que, de seguida, se transcreve:
“…
A obra de construção implantada junto ao limite 
a nascente do terreno e alteração dos muros de 
vedação não reúnem condições para poderem ser 
objeto de Licenciamento Municipal (isto é, de ser 
legalizada), por se encontrar em desconformidade 
com as seguintes disposições legais em vigor:
Plano Director Municipal (P.D.M.)

A construção implanta-se no logradouro posterior 
para além da faixa de 35 metros contada a partir do 
arruamento que lhe serve de apoio, estando assim 
em desconformidade com o disposto no Artigo 42.º
“… Secção II – ÁREAS URBANIZADAS DE USO GE-
RAL
Artigo 42.º – Implantação
1. As novas construções principais implantar-se-ão 
dentro de uma faixa de 35m, confinante com o es-
paço público, sem prejuízo do previsto nos núme-
ros seguintes…”
Regulamento Municipal de Taxas e Compensações 
Urbanísticas aviso nº 19962/2010 publicado em Di-
ário da República, 2ª série nº 196 de 8 de Outubro 
de 2010.
Os muros de vedação interiores apresentam alturas 
superiores a 2,50 metros relativamente aos logra-
douros confrontantes a Norte e a Sul, estando des-
te modo em desconformidade com o disposto na 
alínea a) do ponto 2 do Artigo 86.º
“… 2 — As vedações aqui entendidas como qual-
quer elemento físico que delimite a parcela, (redes, 
sebes, arames, grades, muros ou outras, e ainda 
soluções mistas, compostas por muros e demais 
elementos, designadamente colunas, tapa -vistas, 
redes, grades e portões) não confinantes com vias 
públicas:
Não podem exceder 2,50 m de altura, a contar da 
cota natural dos terrenos, podendo ser completa-
das acima daquela altura com sebes vivas”.
Mais se informa que simultaneamente se encontra 
a decorrer um processo de contraordenação (386/
CO/2013), que tem como finalidade a punição dos 
infratores. Apesar deste processo se encontrar in-
terligado com o processo de fiscalização urbanísti-
ca, é distinto daquele, e a sua tramitação é autó-
noma. Quer isto dizer que, se na sequência deste 
processo, for condenado a pagar uma coima, tal 
facto não o exonera ou dispensa de repor a legali-
dade urbanística através dos meios adequados para 
o efeito, atrás referidos."
Vila Nova de Gaia, 15 de Maio de 2015
Por Subdelegação, O Vice-Presidente (Patrocínio 
Azevedo).
Data de Publicitação: 11/06/2015

EDT-CMVNG/2015/403
(PROC. N.º 0233/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito com acesso pela Travessa das Pedras 
da Maré, confrontante com a lateral do empreen-
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dimento habitacional edificado na via pública refe-
renciada e com as traseiras do nº 298 da Rua das 
Pedras da Maré, freguesia de S. Félix da Marinha, 
deste concelho, se encontra coberto de densa e va-
riada vegetação, está consequentemente sem qual-
quer tipo de manutenção, constituindo perigo para 
a saúde pública, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação dos comproprietários do citado ter-
reno (Herdeiros de Manuel Gonçalves Pinto e de 
Noémia Santos de Oliveira) em causa, no sentido 
de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 17 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/06/2015

EDT-CMVNG/2015/404
(PROC. N.º 0344/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-

tigo 112º do Código de Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de 
janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito no gaveto da Rua dos Limites com a Rua do 
Areal da Marinha, ao lado direito do nº 261, fregue-
sia de S. Félix da Marinha, deste concelho, a proce-
der à limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, 
contados da data de afixação do presente edital, 
em virtude do seu estado violar o disposto no ar-
tigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/06/2015
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EDT-CMVNG/2015/405
(PROC. N.º 1038/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 112º do Código de Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de 
janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito com frente para a Rua Sargento Silva, confron-
tado com as traseiras do edifício multifamiliar lo-
calizado na Rua Leira da Relva dos nºs 29 a 141, 
freguesia de S. Félix da Marinha, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 

Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/06/2015

EDT-CMVNG/2015/406
(PROC. N.º 0407/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 112º do Código de Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de 
janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito entre os nºs 29 e 85 da Rua Nova da Bela, 
freguesia de S. Félix da Marinha, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
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balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/06/2015

EDT-CMVNG/2015/407
(PROC. N.º 0947/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito nas trasei-
ras do nº 4658, da Rua Central de Olival, freguesia 
de Olival, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.

Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/06/2015

EDT-CMVNG/2015/408
(PROC. N.º 0781/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 112º do Código de Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 
de janeiro que fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito nas traseiras 
e lateral direito do imóvel multi-habitacional sito 
na Rua Igreja Desfeita, nºs 49/67/97, freguesia de 
S. Félix da Marinha, deste concelho, a proceder à 
gestão de combustível, relativos aos estratos ar-
bustivo, subarbustivo e arbóreo, no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do referido terreno não cumprir 
os respetivos critérios de gestão de combustível de-
finidos no Anexo do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 
de Junho, com as alterações introduzidas pelos De-
cretos-Leis nºs 15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 
de 14 de Janeiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 
83/2014, de 23 de Maio, estando consequentemen-
te em incumprimento do disposto no nº 2 do artigo 
15º do mesmo diploma legal, constituindo assim 
risco de incêndio e perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
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 “Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
- Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
pra a saúde pública.”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.”
Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal numa faixa de 50 metros relativamen-
te à alvenaria exterior das edificações confinantes, 
não podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações 
de substâncias combustíveis, como lenha, madei-
ra ou sobrantes vegetais, e de outras substâncias 
altamente inflamáveis, bem como deve ser asse-
gurado que as copas das árvores e dos arbustos 
estejam no mínimo distanciadas das edificações 5 
metros.
Decorrido o período estipulado no parágrafo ante-
rior, e, em caso de incumprimento desta notifica-
ção, a Câmara Municipal realizará os trabalhos de 
gestão de combustível, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado a res-
sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de processo de execução fiscal, nos termos do Có-
digo de Procedimento Administrativo e do Código 
de Processo Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
A infração ao disposto na alínea b) do artigo 49º 
do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, é 

passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/06/2015

EDT-CMVNG/2015/409
(PROC. N.º 0781/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito frente ao nº 
110 da Rua das Fontainhas, freguesia de Sandim, 
deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
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arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/06/2015

EDT-CMVNG/2015/410
(PROC. N.º 0026/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o ter-
reno sito na Rua Centro Recreativo Popular, jun-
to ao n.º 150, freguesia de S. Félix da Marinha, 
deste concelho, através de Edital, nos termos da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º do Código de Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, para no pra-
zo de 20 dias, contados da data da sua afixação 
(2014/08/20), proceder à limpeza do terreno em 
causa, ao abrigo do disposto no artigo 33.º e na alí-
nea b) do artigo 49.º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, e que, decorrido entretanto o prazo 
atrás referido, foi constatado que não cumpriu o 
que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno em causa, de que, 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio, a partir do 
próximo dia 10 de julho de 2015, pelas 07:00 horas, 
e pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 

ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 18 de maio de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 17/06/2014, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do ter-
reno em causa, situado na Rua Centro Recreativo 
Popular, junto ao n.º 150, freguesia de S. Félix da 
Marinha, deste concelho, de forma a que o respeti-
vo terreno cumpra o definido nesta matéria no Re-
gulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 
2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 
de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 61/96, 
de 31 de janeiro e conforme o previsto no artigo 6º 
do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará posse 
administrativa do citado prédio a partir do próximo 
dia 10 de julho de 2015, pelas 07:00 horas, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 18 de maio de 2015. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada,
(despacho nº 147/PCM/2013 de 01/11/2013)
(Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 11/06/2015

EDT-CMVNG/2015/411
(PROC. N.º 0593/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
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tigo 112º do Código de Procedimento Administra-
tivo aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de 
janeiro e por este meio que, tendo-se constatado 
que o terreno sito na Rua do Pinhal, junto ao nº 
21, freguesia de Lever, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo de incêndio, violando o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmen-
te em vigor, sendo que a infração ao aí disposto, 
constitui contraordenação passível de aplicação de 
coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artigo 121º e nº 1 do 
artigo 122º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 
de janeiro concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/06/2015

EDT-CMVNG/2015/412
(PROC. N.º 0152/2011 – DEVS)

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

nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito em frente ao n.º 1 da Rua do Carvalhal e con-
finante com o n.º 125 da Tv. dos Dez, freguesia 
de Arcozelo, deste concelho, através de Edital, nos 
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º do Códi-
go de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, para 
no prazo de 20 dias, contados da data da sua afi-
xação (2013/03/07), proceder à limpeza do terreno 
em causa, ao abrigo do disposto no artigo 33.º e na 
alínea b) do artigo 49.º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, e que, decorrido entretanto o 
prazo atrás referido, foi constatado que não cum-
priu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno em causa, de que, 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio, a partir do 
próximo dia 14 de julho de 2015, pelas 07:00 ho-
ras, e pelo período estritamente necessário ao cum-
primento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 18 de maio de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 18/01/2013, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do 
terreno em causa, situado em frente ao n.º 1 da 
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Rua do Carvalhal, e confinante com o n.º 125 da 
Tv. dos Dez, freguesia de Arcozelo, deste concelho, 
de forma a que o respetivo terreno cumpra o de-
finido nesta matéria no Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 
2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 
de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 61/96, 
de 31 de janeiro e conforme o previsto no artigo 6º 
do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará posse 
administrativa do citado prédio a partir do próximo 
dia 14 de julho de 2015, pelas 07:00 horas, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 18 de maio de 2015. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada,
(despacho nº 147/PCM/2013 de 01/11/2013), (Ma-
ria Mercês Duarte Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 11/06/2015

EDT-CMVNG/2015/413
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 10 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 18 de maio de 2015, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 
do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento 
desta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo 
na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação.
Vila Nova de Gaia, 11 de junho de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/06/2015

EDT-CMVNG/2015/414
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Minuta da Ata nº 11 respeitante à Reu-
nião Ordinária realizada no dia 1 de junho de 2015, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 11 de junho de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/06/2015

EDT-CMVNG/2015/415
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 53/88
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 12 de março 
de 2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as suasivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 53/88 para os lotes n.ºs 9 e 10, requerido em 
nome de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA, 
que tem como objetivo fusão dos lotes 9 e 10 num 
único lote, para efeitos de aditamento ao alvará de 
loteamento de acordo com o já consumado na Con-
servatória de Registo Predial, bem como compatibi-
lização do alvará de loteamento com o previsto no 
licenciamento da construção no âmbito do processo 
de obras n.º 1364/84, ao qual foi atribuída a licença 
de habitabilidade n.º 411/87, com ligeiros ajustes 
nas áreas anteriormente tituladas, contemplando 
ainda a alteração de tipologia de uni para bifamiliar. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 545/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, Eng.º Patrocínio Azevedo
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Data de Publicitação: 12/06/2015

EDT-CMVNG/2015/416
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 36/07
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 9 de abril de 
2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com 
as sucessivas alterações, que foi apresentado um 
pedido de alteração da licença de loteamento n.º 
36/07 para o lote n.º 13, requerido em nome de 
MARIA JOSEFINA RODRIGUES MARTINS, que tem 
como objetivo o acerto na altimetria do terreno e 
arruamento, de acordo com o levantamento topo-
gráfico efetuado, a alteração da mancha de implan-
tação, através da redução de área, de 100m2 para 
99m2 e a alteração da área de construção destina-
da a habitação, de 300m2 para 297m2. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 1061/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, Eng.º Patrocínio Azevedo

Data de Publicitação: 12/06/2015

EDT-CMVNG/2015/417
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 27/87
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 18 de maio de 
2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua 
atual redação, que foi apresentado um pedido de 
alteração da licença de loteamento n.º 27/87 para 
o lote n.º 7B, requerido em nome de MARIA CIDÁ-
LIA DA SILVA SANTOS REBELO, que tem como ob-
jetivo o aumento da área máxima de implantação e 
de construção em 5,60m2 passando de 220,70m2 
para 226,30m2, ao nível do piso -1, no qual o alva-
rá de loteamento já previa essa área de construção 
de carácter facultativo e destinava-se a zona técni-
ca, sendo agora integrada na construção principal, 
com a função habitacional.
É ainda proposto ligeiros ajustes ao nível dos ar-
ranjos exteriores, nomeadamente, a construção de 
uma piscina e pequenas alterações nas plataformas 
e escadas exteriores. Esses ajustes, fizeram com 
que a construção anexa sofresse uma redução na 
sua área de implantação e construção de 40,90m2 
para 35,40m2.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 2861/14 estará disponível para con-
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sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
O Vice-presidente, Eng.º Patrocínio Azevedo

Data de Publicitação: 12/06/2015

EDT-CMVNG/2015/421
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DOMIN-
GOS DE MATOS, SANTA MARINHA 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 1 de junho 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
Implementação de sinal de cedência de passagem 
na Rua Domingos de Matos (sentido este-oeste) 
ângulo com Rua Calheiros Lobo
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 3 de junho de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/06/2015

EDT-CMVNG/2015/424
(PROC. N.º 0865/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que os 
lotes de terreno (lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), 
sitos na Alameda de Belide, junto ao nº 44, fre-
guesia de Valadares, deste concelho, se encontram 
cobertos de densa e variada vegetação, estão con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo em caso de incêndio, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-

nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha os lotes de terreno em causa, no sentido 
de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/06/2015

EDT-CMVNG/2015/425
(PROC. N.º 1125/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrati-
vo e por este meio que, tendo-se constatado que 
o lote de terreno sito na Rua do Frengo, junto ao 
nº 167, freguesia de Canelas, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
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Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/06/2015

EDT-CMVNG/2015/426
(PROC. N.º 0899/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua da Covinha, junto ao nº 806, 
freguesia de Pedroso, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo para pessoas e bens, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-

nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/06/2015

EDT-CMVNG/2015/428
(PROC. N.º 1212/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
logradouro da habitação sito na Rua de S. Bento, 
nº 216, freguesia de Pedroso, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo de incêndio, violan-
do o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
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Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor, sendo que a infração ao aí 
disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o logradouro da habitação em causa, no 
sentido de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/06/2015

EDT-CMVNG/2015/429
(PROC. N.º 0777/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 112º do Código de Procedimento Administra-
tivo aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de 
janeiro e por este meio que, tendo-se constatado 
que o terreno sito entre os nºs 530 e 586 da Rua 
do Areinho, freguesia de Oliveira do Douro, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo em caso 
de incêndio, violando o disposto no artigo 33º e 

alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artigo 121º e nº 1 do 
artigo 122º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 
de janeiro concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/06/2015

EDT-CMVNG/2015/430
(PROC. N.º 0451/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha os três terrenos sitos na 
Rua do Agro, junto ao nº 401, freguesia de Ca-
nidelo, deste concelho, a proceder à limpeza dos 
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mesmos no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/06/2015

EDT-CMVNG/2015/431
(PROC. N.º 0366/2014 – DEVS)

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

FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 70º do Código de Procedimento Adminis-
trativo e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha os lotes de 
terreno, nºs 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62, 
com as habitações em estado de abandono, situa-
dos junto ao nº 8 da Rua Pinto Moreira, freguesia 
de Canidelo, deste concelho, a proceder à limpeza 
dos mesmos no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Alínea a) do artigo 49º
“Acumular no interior dos edifícios ou outros espa-
ços particulares, quaisquer tipo de resíduos, quan-
do com isso possa decorrer dano para a saúde pú-
blica, risco de incêndio ou perigo para o ambiente, 
é passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional;”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 6 de março de 2015
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O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/06/2015

EDT-CMVNG/2015/432
(PROC. N.º 0119/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 112º do Código de Procedimento Administra-
tivo aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de 
janeiro e por este meio que, tendo-se constatado 
que o terreno sito na Rua Pedra do Couto, ângu-
lo com a Rua dos Chãos Vermelhos, freguesia de 
Canidelo, deste concelho, se encontra com árvo-
res a propender sobre o domínio público, causando 
incómodos e risco para pessoas e bens, este es-
tado viola o disposto no artigo 33º e alínea n) do 
artigo 48º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea n) do artigo 48º
“Manter árvores, arbustos, silvados, sebes penden-
tes sobre a via pública, que estorvem a livre e có-
moda passagem e impeçam a limpeza urbana, é 
passível de coima graduada de um décimo até um 
máximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurado que as ár-
vores nomeadamente as copas deixem de propen-
der sobre o espaço público, procedendo de acordo 
com as necessidades à respetiva poda ou abate, 
não podendo dessa intervenção ter lugar nesse lo-
cal, o depósito ou acumulação dos sobrantes vege-
tais daí resultantes.
De acordo com o previsto no artigo 121º e nº 1 do 
artigo 122º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 
de janeiro concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 

das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/06/2015

EDT-CMVNG/2015/433
(PROC. N.º 0052/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Travessa das Agras, traseiras da habi-
tação nº 38, freguesia de Avintes, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
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das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/06/2015

EDT-CMVNG/2015/434
(PROC. N.º 0353/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua Heróis da Pátria, entre o nº 2956 e 
a passagem de nível/férrea, freguesia de Arcozelo, 
deste concelho, se encontra coberto de densa e va-
riada vegetação, está consequentemente sem qual-
quer tipo de manutenção, constituindo perigo para 
pessoas e bens, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 

das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/06/2015

EDT-CMVNG/2015/435
(PROC. N.º 1160/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Avenida da República, ao lado esquer-
do do nº 144, confrontando com as traseiras do nº 
86 da Rua da Marinha, freguesia de Arcozelo, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para pes-
soas e bens, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-



Nº 54 | junho 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 67

dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.-
Vila Nova de Gaia, 3 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/06/2015

EDT-CMVNG/2015/436
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal, no uso das competências subdelega-
das pelo despacho n.º 13/PCM/2014 de 10/03 do 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, nos termos do disposto na alínea 
d) do artigo 70º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, 
e em cumprimento do despacho por si proferido, 
datado de 30 de Abril de 2015, fica notificada Ma-
ria Glória Pereira de Almeida, na qualidade de co-
proprietária do prédio sito na RUA DA TAPADA DA 
MARINHA, freguesia de Madalena, deste Concelho, 
que nos termos do artigo 108º do Regime Jurídico 
da Urbanização e da Edificação (RJUE), DL 555/99 
de 16 de Dezembro alterado pela legislação subse-
quente, deve proceder, no prazo de 20 dias úteis, 
ao pagamento da quantia de 1696,64€ (mil seis-
centos e noventa e seis euros e sessenta quatro 
cêntimos), devida pelos trabalhos desenvolvidos 
nos dias 26/11/2014 e seguintes com vista à repo-
sição da legalidade urbanística e em cumprimento 
da ordem de demolição proferida por despacho de 
26/03/2012.
Vila Nova de Gaia, 30 de Abril de 2015
Por Subdelegação, O Vice-Presidente, (Patrocínio 
Azevedo).
Data de Publicitação: 18/06/2015

EDT-CMVNG/2015/437
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DOS 
AGROS, GRIJÓ 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 01.06.2015, 
foi aprovada a seguinte POSTURA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO:
- Implementação de 2 sinais A2a (Lomba), um em 
cada sentido de trânsito, junto à sobrelevação da 
faixa de rodagem efetuada
- Colocação de três sinais verticais 'A2a - Lomba'
- Proibição de exceder a velocidade máxima de 30 
Km/h, através da colocação de três sinais verticais 
'C13
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 

afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 15.06.2015, 
O Vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de Publicitação: 18/06/2015

EDT-CMVNG/2015/438
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 10/08
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 29 de maio de 
2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as 
suasivas alterações, que foi apresentado um pedido 
de alteração da licença de loteamento n.º 10/08 
para os lotes 9, 10, 11 e 12, requerido em nome 
de QUINTA SECA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, 
LDA, que tem como objetivo a fusão dos lotes 9 e 
10 e dos lotes 11 e 12, nos lotes designados por 
lote 9 e lote 11, destinados a habitação unifamiliar 
de r/chão. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 1794/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
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usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artigo 121º e nº 1 do 
artigo 122º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 
de janeiro concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/06/2015

Data de Publicitação: 19/06/2015

EDT-CMVNG/2015/444
(PROC. N.º 0602/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrati-
vo e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito com uma frente para a Travessa de 
Além do Rio e outra frente para a Travessa do Pi-
nhal Velho, freguesia de S. Félix da Marinha, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para pes-

soas e bens, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/06/2015

EDT-CMVNG/2015/445
(PROC. N.º 0930/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 112º do Código de Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de 
janeiro e por este meio que, tendo-se constatado 
que o lote de terreno nº 10 do alvará de loteamento 
nº 24/93 sito na Rua Dr. João Ferreira da Silva Oli-
veira, ao lado esquerdo do nº 60/66, freguesia de 
Perosinho, deste concelho, se encontra coberto de 
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densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo em caso de incêndio, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contraordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artigo 121º e nº 1 do 
artigo 122º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 
de janeiro concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/06/2015

EDT-CMVNG/2015/446
(PROC. N.º 1111/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrati-
vo e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito na Rua Capitão Galhardo, junto ao 

nº 59, freguesia de Gulpilhares, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/06/2015

EDT-CMVNG/2015/447
(PROC. N.º 0952/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito com frentes para a Rua das Agrieiras 
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e Av. João Paulo II, freguesia de Arcozelo, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo em caso 
de incêndio, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/06/2015

EDT-CMVNG/2015/448
(PROC. N.º 0833/2014 – DEVS)

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

qualquer titulo detenha o lote de terreno nº 118 
do alvará de loteamento nº 45/96 sito entre os nºs 
106 e 164 da Rua Manuel Luis Gomes Júnior, fre-
guesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/06/2015

EDT-CMVNG/2015/449
(PROC. N.º 0923/2014 – DEVS)

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

dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/06/2015

EDT-CMVNG/2015/450
(PROC. N.º 0981/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o lote de terreno nº 21 do 
alvará de loteamento nº 45/96 sito ao lado direito 
do nº 71 da Rua Professor Adelino da Palma Carlos, 
freguesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
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comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/06/2015

EDT-CMVNG/2015/451
(PROC. N.º 1119/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o lote de terreno nº 132 do 
alvará de loteamento nº 45/96 sito ao lado esquer-
do do nº 117/19 da Rua Manuel Luis Gomes Júnior, 
freguesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 

matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/06/2015

EDT-CMVNG/2015/452
(PROC. N.º 1119/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o lote de terreno nº 133 
do alvará de loteamento nº 45/96 sito entre os nºs 
132 e 134 na Rua Manuel Luis Gomes Júnior, fre-
guesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
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mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/06/2015

EDT-CMVNG/2015/453
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 11 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 1 de junho de 2015, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 
do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento des-
ta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo na 
reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 17 de junho de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/06/2015

EDT-CMVNG/2015/454
(PROC. N.º 1119/2014 – DEVS)

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

nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o lote de terreno nº 134 
do alvará de loteamento nº 45/96 sito entre os nºs 
133 e 135 na Rua Manuel Luis Gomes Júnior, fre-
guesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2015
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O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/06/2015

EDT-CMVNG/2015/455
(PROC. N.º 1119/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o lote de terreno nº 135 
do alvará de loteamento nº 45/96 sito entre os nºs 
134 e 136 na Rua Manuel Luis Gomes Júnior, fre-
guesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 

Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/06/2015

EDT-CMVNG/2015/456
(PROC. N.º 1119/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o lote de terreno nº 136 do 
alvará de loteamento nº 45/96 sito ao lado direito 
do nº 39 da Rua Manuel Luis Gomes Júnior, fregue-
sia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à lim-
peza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados 
da data de afixação do presente edital, em virtude 
do seu estado violar o disposto no artigo 33º e alí-
nea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 



Nº 54 | junho 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 75

a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/06/2015

EDT-CMVNG/2015/457
(PROC. N.º 1119/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 70º do Código de Procedimento Adminis-
trativo e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o lote de 
terreno nº 138 do alvará de loteamento nº 45/96 
sito na Rua Manuel Luis Gomes Júnior, confrontante 
com as traseiras do nº 39 da citada rua e com as 
traseiras do lote nº 136, confrontando com o lado 
direito do lote nº 139, freguesia de Arcozelo, deste 
concelho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 

quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/06/2015

EDT-CMVNG/2015/458
(PROC. N.º 1119/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o lote de terreno nº 139 
do alvará de loteamento nº 45/96 sito entre os nºs 
138 e 140 na Rua Manuel Luis Gomes Júnior, fre-
guesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-



Nº 54 | junho 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

76

nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/06/2015

EDT-CMVNG/2015/460
(PROC. N.º 1278/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o lote de terreno nº 63 
do alvará de loteamento nº 45/96 sito na Rua Pro-
fessor Ademar Alves, 2º lote à esquerda do nº 34 
(sensivelmente em frente ao nº 89), freguesia de 
Arcozelo, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 

Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 8 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/06/2015

EDT-CMVNG/2015/462
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 26/77
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
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mento do seu despacho proferido em 4 de junho de 
2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua 
atual redação, que este Município está promover 
uma proposta de alteração de licença de loteamen-
to n.º 26/77, que prevê a desafetação do domínio 
público municipal para o domínio privado municipal 
de uma parcela de terreno com 10.744m2, visan-
do a sua subdivisão em 100 parcelas de terreno, 
possuindo as áreas de 3,00m2 a 682,00m2, com 
a finalidade de ampliação da área dos lotes adja-
centes. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º, ficam os titulares dos lotes constantes do re-
ferido loteamento notificados para se pronunciarem 
sobre a alteração indicada, no prazo de 10 dias. 
O processo n.º 2350/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 25/06/2015

EDT-CMVNG/2015/463
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 50/88
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 30 de maio de 
2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua 
atual redação, que foi apresentado um pedido de 
alteração da licença de loteamento n.º 50/88 para 
o lote n.º 8, requerido em nome de JOSÉ MANUEL 
CABRAL PINTO DA SILVA E OUTRO, que tem como 
objetivo: 
- A alteração da tipologia de unifamiliar para bifa-
miliar de acordo com o titulado no âmbito do pro-
cesso de obras; 

- A construção do corpo anexo (garagem) na parte 
tardoz do lote na continuidade da construção prin-
cipal com uma área de implantação e de construção 
de 35,30m2; 
- A retificação da área do lote que passa de 
312,00m2 para 342,60m2 e a área de implantação 
da construção principal de acordo com o já execu-
tado passando de 84,00m2 para 120,15m2 em face 
de levantamento topográfico executado no local. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 2407/14 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º. Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 25/06/2015

EDT-CMVNG/2015/464
(PROC. N.º 0962/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito entre os nºs 
485 e 537 da Rua do Agro, confrontante com o edi-
fício multi-habitacional sito na Rua de São Mame-
de, do nº 1333 ao nº 1377, freguesia de Serzedo, 
deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
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atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/06/2015

EDT-CMVNG/2015/465
(PROC. N.º 1004/2014 – DEVS)

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

nº 203 da Travessa de São Mamede, freguesia de 
Serzedo, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/06/2015

EDT-CMVNG/2015/466
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
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da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 12 respeitante à Reunião Ex-
traordinária realizada no dia 1 de junho de 2015, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 17 de junho de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/06/2015

EDT-CMVNG/2015/468
(PROC. N.º 0285/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito ao lado es-
querdo do nº 241 da Rua de Sabariz, freguesia de 
Serzedo, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-

mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de abril de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/06/2015

EDT-CMVNG/2015/469
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA JOSÉ 
FALCÃO, SANTA MARINHA 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 15 de junho 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
Rua José Falcão – Entroncamento com o arruamen-
to que liga à Rotunda Eng.º Edgar Cardoso, imple-
mentação de sinal de “STOP”;
Arruamento que liga a Rotunda Eng.º Edgar Cardo-
so à Rua José Falcão – Retirar dois sinais de “STOP” 
e o sinal de cedência de prioridade (B1) com a Rua 
José Falcão.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 19 de junho de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/06/2015

EDT-CMVNG/2015/470
(Art.º 112º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, no uso das competências subdelegadas 
pelo despacho nº13/PCM/2014 de 10/03 do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com competência conferida pela Câ-
mara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112º do Código de Procedi-
mento Administrativo, através da afixação do pre-
sente Edital, e em cumprimento do despacho por si 
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proferido, datado de 29 de maio de 2015, fica noti-
ficada, a proprietária do imóvel sito na Rua Alto das 
Torres, nº 703, União das Freguesias de Mafamude 
e Vilar do Paraíso, deste Concelho, do teor da deci-
são proferida no processo de fiscalização urbanísti-
ca nº 620/FU/2007, cujos termos e fundamentos a 
seguir se transcrevem:
“Por despacho do Senhor Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal, de 29/05/2015, e em cumprimento do 
disposto no artigo 106º, nº 1, do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação (RJUE) - aprovado pelo 
D.L. nº 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual 
redação, foi ordenada a demolição das construções 
ilegalmente executadas, nomeadamente, constru-
ção com cerca de 22m2 executada em alvenaria de 
tijolo até 2 metros de altura e restante em estru-
tura metálica, assim como a construção com cerca 
de 500m2, executada em paredes de alvenaria e 
cobertura em estrutura metálica, violando o dispos-
to no artigo 4º nº2 alínea c) do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação (RJUE) aprovado pelo 
D.L. nº 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual 
redação por terem sido executadas ilegalmente, si-
tas no gaveto da Rua de Belo Horizonte com a Rua 
Alto das Torres, nº 703, da União das Freguesias de 
Mafamude e Vilar do Paraíso deste município. 
Para cumprimento voluntário desta ordem foi con-
cedido a V. Exa. um prazo de 180 dias úteis, findo 
o qual serão adotados os procedimentos legais ne-
cessários.
Reitere-se, no entanto, que, tratando-se de ativida-
de económica, essa circunstância será devidamente 
ponderada antes de ser adotada qualquer medida 
coerciva, nos termos do artigo 106º, nº 4 e artigos 
107º e seguintes do RJUE.
Apenas no caso de se verificar a adoção de medidas 
coercivas, as quais ser-lhe-ão atempadamente co-
municadas, informa-se que das mesmas decorrem 
custos da V/ responsabilidade.
Por último, adverte-se que o não cumprimento da 
presente ordem o fará incorrer na prática do crime 
de desobediência previsto e punido nos termos do 
disposto no artigo 348º do Código Penal, o qual 
será comunicado ao Ministério Público para os de-
vidos efeitos.”
Vila Nova de Gaia, 29 de maio de 2015.
Data de Publicitação: 29/06/2015

EDT-CMVNG/2015/471
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO no uso 
das competências delegadas pelo Exmº Senhor 
Presidente da Câmara através do despacho nº 14/
PCM/2014 de 10 de Março de 2014.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 20 de julho de 2015, segunda-
-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-

do em reunião de 25 de Outubro de 2013, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da terça-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
20.07.2015.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 16 de junho de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/06/2015

EDT-CMVNG/2015/472
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber que, no âmbito da rescisão do contrato 
de concessão de exploração sobre o estabelecimen-
to comercial n° 319/325 lote 8, empreendimento 
de S. Miguel, aprovado em 15 de dezembro de 
2014 e dele oportunamente comunicado à conces-
sionaria, fica por este meio notificada CRISTIANA 
MARIA PEREIRA DOS SANTOS, para que, no prazo 
de 8 (oito) dias seguidos, contados a partir do dia 
26 de junho de 2015, proceda ao levantamento de 
todos os bens ali depositados, na sequência da re-
ferida rescisão contratual, devendo para tal, dirigir-
-se à Gaiurb-Urbanismo e Habitação, EM, sob pena, 
de não o fazendo, serem os mesmos considerados 
perdidos a favor deste Município. Para constar se 
passou o presente e outros de igual teor que vão 
ser afixados nos lugares públicos de costume.
Vila Nova de Gaia, 26 de junho de 2015
Data de Publicitação: 26/06/2015

EDT-CMVNG/2015/473
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DAS CO-
LETIVIDADES, PEROSINHO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 15 de Junho 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO: Implementação do sinal B2 
(STOP) na Rua das Coletividades, junto à intersec-
ção com a Rua do Mirante
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 18 de Junho de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 29/06/2015

*EDT-CMVNG/2015/386
ENG.º SERAFIM SILVA MARTINS, PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE "ÁGUAS E 
PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA EM, S.A.”
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TORNA PÚBLICO nos termos do n.°1 do art.º 17.º 
do Decreto Lei 306/2007 de 27 de Agosto, os resul-
tados obtidos nas análises efetuadas à água desti-
nada ao consumo humano de 1 de Janeiro até 31 
de Março de 2015. 
Vila Nova de Gaia, 01 de Junho de 2015.
Data de Publicitação: 02/06/2015
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EDITAL n.º  1/2015

Trimestre: Janeiro - Março

Ano : 2015

Zona de abastecimento : Vila Nova de Gaia Volume de água fornecido : 50 400 m3 / dia

População abastecida : 302 295 hab. Nº de pontos controlados / ano: 748

Tipo de Parâmetro Valor Paramétrico (VP) N.º análises % Cumprimento % Análises

Controlo (unidades) fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo > VP do VP Agendadas Realizadas Realizadas

Controlo Rotina CR1

Bactérias Coliformes (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 143 143 100%

Cloro residual disponível (mg/l Cl) --- 0,02 1,32 0 100% 143 143 100%
Escherichia coli (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 143 143 100%

Controlo Rotina CR2

Alumínio (µg/L Al) 200 <10 <10 0 100% 37 37 100%

Amónio (mg/l NH4) 0,5 <0,040 <0,040 0 100% 37 37 100%

Cheiro (Fator de diluição) 3 <1 <1 0 100% 37 37 100%
Clostridium perfringens  (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 37 37 100%

Condutividade (µS/cm a 20ºC) 2500 170 260 0 100% 37 37 100%

Cor (após filtração simples) (mg/l PtCo) 20 <1,0 2,9 0 100% 37 37 100%

Manganês (µg/L Mn) 50 <5,0 6 0 100% 37 37 100%

Nitratos (mg/ l NO3)** 50 5,4 9,5 0 100% 38 38 100%

Nº de colónias a 22ºC (UFC/ml) --- 0 >300 0 100% 37 37 100%

Nº de colónias a 37ºC (UFC/ml) --- 0 190 0 100% 37 37 100%

Oxidabilidade (MnO4) (mg/l O2) 5 <1,0 1,8 0 100% 37 37 100%

pH, 20ºC (Unidades de pH) 6,5 - 9,0 6,82 7,68 0 100% 37 37 100%

Sabor, 25ºC (Fator de diluição) 3 <1 <1 0 100% 37 37 100%

Temperatura (ºC) --- 17,6 22 0 100% 37 37 100%

Turvação (NTU) 4 <1,0 1,2 0 100% 37 37 100%

Controlo de Inspecção CI

1,2 – dicloroetano (μg/L)* 3 <0,25 0 100% 3 3 100%

Antimónio (μg/L Sb)* 5 <1,0 0 100% 3 3 100%

Arsénio (μg/L As)* 10 1,7 2,4 0 100% 3 3 100%

Benzeno (μg/L)* 1 <0,26 0 100% 3 3 100%

Boro (mg/L B)* 1 <0,10 0 100% 3 3 100%

Bromatos (μg/L BrO3)* 10 <2,5 0 100% 3 3 100%

Cádmio (μg/L Cd)* 5 <0,50 0 100% 3 3 100%

Cálcio (mg/L Ca) --- 21 29 0 100% 3 3 100%

Carbono orgânico total (COT) (mg/l C) --- <1,0 <1,0 0 100% 3 3 100%

Cianetos (μg/L CN)* 50 <10 0 100% 3 3 100%

Cloretos (mg/L Cl)* 250 14 15 0 100% 3 3 100%

Chumbo (µg/l Pb) 25 <2,0 <2,0 0 100% 3 3 100%

Cobre (mg/l Cu) 2 <0,0050 <0,0050 0 100% 3 3 100%

Crómio (μg/L Cr)* 50 <5,0 0 100% 3 3 100%

Dureza total (mg/l CaCO3) --- 69 97 0 100% 3 3 100%

Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%

Ferro (µg/l Fe) 200 <25 <25 0 100% 3 3 100%

Fluoretos (mg/L F)* 1,5 <0,10 0 100% 3 3 100%

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (μg/l) PAH: 0,1 <0,0010 <0,0010 0 100% 3 3 100%

Benzo(a)pireno (µg/l BAPY) 0,01 <0,0010 <0,0010 0 100% 3 3 100%

Benzo(b)fluoranteno (µg/l) - <0,0010 <0,0010 0 100% 3 3 100%

Benzo(ghi)perileno (µg/l) - <0,0010 <0,0010 0 100% 3 3 100%

Benzo(k)fluoranteno (µg/l) - <0,0010 <0,0010 0 100% 3 3 100%

Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l) - <0,0010 <0,0010 0 100% 3 3 100%

Magnésio (mg/l Mg) - 4,1 6,3 0 100% 3 3 100%

Mercúrio (μg/L Hg)* 1 <0,20 0 100% 3 3 100%

Níquel (µg/l Ni) 20 <2,0 <2,0 0 100% 3 3 100%

Nitritos (mg/l NO2) 0,5 <0,010 <0,010 0 100% 3 3 100%

Selénio (μg/L Se)* 10 <2,5 0 100% 3 3 100%

Sódio (mg/L Na)* 200 6,2 9,8 0 100% 3 3 100%

Sulfatos (mg/L SO4)* 250 20 33 0 100% 3 3 100%

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (μg/l)*: 10 <0,50 0 100% 3 3 100%

Tetracloroeteno(μg/l)* - <0,48 0 100% 3 3 100%

Tricloroeteno(μg/l)* - <0,50 0 100% 3 3 100%

Trihalometanos - total (μg/L): 100 10 12 0 100% 3 3 100%

Clorofórmio(μg/L) - 4,2 6,1 0 100% 3 3 100%

Bromofórmio(μg/L) - <0,5 <0,5 0 100% 3 3 100%

Bromodiclorometano(μg/L) - 3,6 4,1 0 100% 3 3 100%

Dibromoclorometano(μg/L) - 1,8 2,5 0 100% 3 3 100%

* Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta - Águas do Douro e Paiva, SA

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Não se verificou nenhum incumprimento relativamente aos VP.

O Presidente do Conselho de Administração: Serafim Silva Martins, Eng. Data da publicitação: 12.05.2015

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA

REDE PREDIAL

Valores obtidos N.º Análises (PCQA)

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, Águas e Parque Biológico de Gaia, EM, SA procedeu à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises 
periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente Entidade Reguladora de Serviços de Águas e Resíduos 

(ERSAR) 
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EDITAL n.º    1/ 2015

TRIMESTRE: Janeiro - Março

ANO : 2015

Zona de abastecimento : Vila Nova de Gaia Volume de água fornecido : 50 400 m3 / dia

População abastecida : 302 295 hab. Nº de pontos controlados / ano: 83

Tipo de Parâmetro Valor Paramétrico (VP) N.º análises % Cumprimento N.º análises (PCOA)

Controlo (unidades) fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo > VP VP realizadas

Controlo Rotina CR1

Bactérias Coliformes (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 51

Cloro residual disponível (mg/l Cl) --- 0,02 0,95 0 100% 98
Escherichia coli (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 51

Controlo Rotina CR2

Alumínio (µg/l Al) 200 <10 18 0 100% 51

Amónio (mg/l NH4) 0,5 <0,040 <0,040 0 100% 51

Cheiro (Fator de diluição) 3 <1 <1 0 100% 51
Clostridium perfringens  (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 51

Condutividade (µS/cm a 20ºC) 2500 170 260 0 100% 51

Cor (após filtração simples) (mg/l PtCo) 20 <1,0 2,9 0 100% 51

Manganês (µg/l Mn) 50 <5,0 16 0 100% 51

Nitratos (mg/ l NO3)** 50 5,4 9,5 0 100% 38

Nº de colónias a 22ºC (UFC/ml) --- 0 97 0 100% 51

Nº de colónias a 37ºC (UFC/ml) --- 0 2 0 100% 51

Oxidabilidade (MnO4) (mg/l O2) 5 1 1,7 0 100% 51

pH, 20ºC (Unidades de pH) 6,5 - 9,0 6,82 7,56 0 100% 51

Sabor, 25ºC (Fator de diluição) 3 <1 <1 0 100% 51

Temperatura (ºC) --- 18 21,3 0 100% 51

Turvação (NTU) 4 <1,0 1,3 0 100% 51

Controlo de Inspecção CI

1,2 – dicloroetano (μg/l)* 3 <0,25 0 100% 3

Antimónio (μg/l Sb)* 5 <1,0 0 100% 3

Arsénio (μg/l As)* 10 1,7 2,4 0 100% 3

Benzeno (μg/l)* 1 <0,26 0 100% 3

Boro (mg/L B)* 1 <0,10 0 100% 3

Bromatos (μg/L BrO3)* 10 <2,5 0 100% 3

Cádmio (μg/L Cd)* 5 <0,50 0 100% 3

Cálcio (mg/L Ca) --- 21 30 0 100% 3

Carbono orgânico total (COT) (mg/l C) --- <1,0 1,4 0 100% 3

Cianetos (μg/L CN)* 50 <10 0 100% 3

Cloretos (mg/L Cl)* 250 14 15 0 100% 3

Chumbo (µg/l Pb) 25 <2,0 <2,0 0 100% 3

Cobre (mg/l Cu) 2 <0,0050 <0,0050 0 100% 3

Crómio (μg/L Cr)* 50 <5,0 0 100% 3

Dureza total (mg/l CaCO3) --- 70 100 0 100% 3

Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 3

Ferro (µg/l Fe) 200 <25 <25 0 100% 3

Fluoretos (mg/L F)* 1,5 <0,10 0 100% 3

Magnésio (mg/l Mg) --- 4,2 6,1 0 100% 3
Mercúrio (µg/l Hg)* 1 <0,20 0 100% 3

Níquel (µg/l Ni) 20 <2,0 <2,0 0 100% 3

Nitritos (mg/l NO2) 0,5 <0,010 <0,010 0 100% 3

PAH - Hidroc. Policíclicos  Aromáticos (µg/l) 0,1 <0,0010 <0,0010 0 100% 3

Benzo(a)pireno (µg/l) 0,01 <0,0010 <0,0010 0 100% 3

Benzo(b)fluoranteno (µg/l) --- <0,0010 <0,0010 0 100% 3

Benzo(ghi)perileno (µg/l) --- <0,0010 <0,0010 0 100% 3

Benzo(k)fluoranteno (µg/l) --- <0,0010 <0,0010 0 100% 3

Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l) --- <0,0010 <0,0010 0 100% 3

Radioactividade**

α Total (Bq/l)** 0,5 <0,03 <0,03 0 100% 3

ß Total (Bq/l)** 1 0,06 0,08 0 100% 3

Dose indicativa total (mSV/ano)** 0,1 <0,03 <0,03 0 100% 3

Trítio (Bq/l)** 100 <10 <10 0 100% 3

Selénio (μg/L Se)* 10 <2,5 0 100% 3

Sódio (mg/L Na)* 200 6,2 9,8 0 100% 3

Sulfatos (mg/L SO4)* 250 20 33 0 100% 3

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (μg/l)*: 10 <0,50 0 100% 3

Tetracloroeteno(μg/l)* - <0,48 0 100% 3

Tricloroeteno(μg/l)* - <0,50 0 100% 3

Trihalometanos - total (µg/l) 100 7,7 13 0 100% 3

Bromofórmio (µg/l CHBr3) --- <0,50 <0,50 0 100% 3

Cloromofórmio (µg/l CHCl3) --- 3,2 6,1 0 100% 3

Dibromoclorometano (µg/l CHClBr2) --- 1,4 2,3 0 100% 3
Diclorobromometano (µg/l CHBrCl2) --- 2,8 4,5 0 100% 3

Controlo Extra
Legionella pneumophilla  (UFC/ l) --- 0 0 0 100% 81

* Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta, Águas do Douro e Paiva, SA 

** Parâmetro conservativo analisado por Águas e Parque Biológico de Gaia, EM, SA 

O Presidente do Conselho de Administração: Serafim Silva Martins, Eng. Data da Publicitação: 12.05.2015

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas correctivas):
Não se verificou nenhum incumprimento relativamente ao VP. 

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA

REDE PÚBLICA

Valores obtidos

Em conformidade com o Guia Técnico 10 - Controlo Operacional em Sistemas Públicos de Abastecimento de Água (ERSAR), Águas e Parque Biológico de Gaia, EM, SA procedeu à 
verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas em pontos da rede pública, segundo o Programa de Controlo Operacional da Água (PCOA), 

implementado no âmbito do Sistema de Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança (SIQAS).
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O Boletim Municipal está disponível 
no sítio da Internet do 

Município de Vila Nova de Gaia em
http://www.cm-gaia.pt/

O Boletim Municipal pode ser adquirido no 
Gabinete de Atendimento ao Munícipe 

através de impressão/fotocópia e 
pago de acordo com o definido na 
Tabela de Taxas e Outras Receitas 
do Município de Vila Nova de Gaia.

Edição e Impressão da 
Direção Municipal de Administração e Finanças

Município de Vila Nova de Gaia


