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A.1. MINUTA DA ATA N.º 28
Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil 
e quinze, a Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou as se-
guintes deliberações:
1) Foi a Ata n° 27 de 25.06.2015, aprovada por 
unanimidade, de acordo com o n.º 3 do Art.º 34.° 
do CPA.
2) Foi o ponto 4.6. da Ordem de Trabalhos "Discus-
são de Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à desafetação da parcela de terreno com 
a área de 61,90 m2 sita, no gaveto das ruas José 
Falcão e Valente Perfeito, União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, a fim de ser 
alienada ao requerente e integrada na propriedade 
objeto do processo de licenciamento nº 1389/15", 
aprovado por Unanimidade.
3) Foi o ponto 4.7. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Plano Municipal para integração dos Imi-
grantes no Concelho de Vila Nova de Gaia aprovado 
por Unanimidade.
4) Foi o ponto 4.8. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Certificação Legal das Contas Consolida-
das do Município de Vila Nova de Gaia, referente a 
2014", aprovado por Maioria, com 05 votos 30 con-
tra (03 da CDU e 02 do CDS-PP) e 42 votos a favor 
(15 do PS, 12 do Grupo Municipal dos Presidentes 
de Junta de Freguesia do PS, 07 do PSD, 06 do 
Movimento Independente "Juntos por Gaia", 01 do 
BE e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares).
5) Foi apreciada a Informação Escrita do Exmo. Se-
nhor Presidente da Câmara Municipal e da situação 
financeira do Município, nos termos da alínea c) do 
n.º 2 do art.º 25.° da Lei n° 75/2013 de 12 de Se-
tembro, com a alteração introduzida pela Lei n.º 
25/2015, de 30 de março
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião dada 
por encerrada eram 00 horas e 42 minutos do dia 
31 de julho 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 15
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
06 DE JULHO 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 Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;  
- A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira; 
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa; 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dra. Manuela Fernanda da Rocha Garrido
HORA DA ABERTURA: 15 HORAS e 13 MINUTOS
HORA DE ENCERRAMENTO: 16 HORAS e 25 MINU-
TOS

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ATAS Nºs 13 e 14 
DAS REUNIÕES DE CÂMARA REALIZADAS EM 15 
DE JUNHO DE 2015 (PÚBLICA) E 25 DE JUNHO DE 
2015 (EXTRAORDINÁRIA)
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
definitivamente as atas nº s 13 e 14 das reuniões 
de câmara realizadas em 15 de junho de 2015 (pú-
blica) e 25 de junho de 2015 (extraordinária), res-
petivamente.
O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo e o Senhor Vereador Dr. Delfim 
Manuel Magalhães de Sousa não participaram na 
votação porque estiveram ausentes na reunião de 
Câmara de 15.06.2015.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS HONO-
RÍFICAS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO 
MUNICÍPIO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas no 

A. ASSEMBLEIA MUNICIPAL B. CÂMARA MUNICIPAL



Nº 55 | julho 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

4

original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 30.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar 
o zz do Sr. Presidente datado de 30.06.2015 que 
aprovou a Proposta de Atribuição de Medalhas Ho-
noríficas do Município de Vila Nova de Gaia, por 
Ocasião das Comemorações do Dia do Município, 
nos termos propostos.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO VA-
LOR DE € 191,10 À TUNA MUSICAL DE SANTA MA-
RINHA DESTINADO A UMA ATIVIDADE DESENVOL-
VIDA EM PARCERIA COM O AUDITÓRIO MUNICIPAL
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas no 
original.
EDOC/2015/30474
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade atribuir 
um subsídio no valor de €191,10 à Tuna Musical de 
Santa Marinha, destinado a uma atividade desen-
volvida em parceria com o auditório municipal, nos 
termos propostos.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO VA-
LOR DE € 153,00 À MUSINCLUSÃO ORQUESTRA 
JUVENIL DE GAIA – ASSOCIAÇÃO MUSICAL, DES-
TINADO A UMA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 
PARCERIA COM O AUDITÓRIO MUNICIPAL 
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas no 
original.
EDOC/2015/30459
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade atribuir 
um subsídio no valor de €153,00 à Musinclusão Or-
questra Juvenil de Gaia – Associação Musical, des-
tinado a uma atividade desenvolvida em parceria 
com o auditório municipal, nos termos propostos.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. COSTA MATOS, 
RELATIVO AO CURSO VOCACIONAL DE TÉCNICO 
DE SEGURANÇA E SALVAMENTO EM MEIO AQUÁ-
TICO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas no 
original.
EDOC/2015/22689
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o protocolo de colaboração a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o Agrupamento de 
Escolas Dr. Costa Matos, relativo ao curso vocacio-
nal de técnico de segurança e salvamento em meio 
aquático, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E O GRUPO MUSICAL DA MOCIDADE PERO-

SINHENSE RELATIVO A OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DA SEDE
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 para retifi-
cação 30.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade retificar 
a designação da entidade do protocolo de acordo 
de colaboração celebrado entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Escola de Música de Perosinho, 
aprovado na reunião de 18.05.2015, para Grupo 
Musical da Mocidade Perosinhense.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVEN-
TO “MARCHAS SANJOANINAS”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LE-
VER E CRESTUMA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas no 
original.
EDOC/2015/23018
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Marchas Sanjoaninas”, 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 NO EVEN-
TO “SÃO FÉLIX DA BICHARADA”, SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas no 
original.
EDOC/2015/25294
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas devidas por servi-
ços prestados pela polícia municipal no evento “S. 
Félix da Bicharada”, solicitado pela Junta de Fregue-
sia de S. Félix da Marinha, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“3ª CAMINHADA DOS SORRISOS E AFETOS”, SOLI-
CITADO PELA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA E PAIS E 
AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas no 
original.
EDOC/2015/24620
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas devidas por servi-
ços prestados pela polícia municipal no evento “3ª 
Caminhada dos Sorrisos e Afetos”, solicitado pela 
Associação Portuguesa e Pais e Amigos do Cidadão 
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Deficiente Mental – APPACDM/Gaia, nos termos in-
formados.
ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 
NO MONTANTE DE 22.455,00 € + IVA À EMPRESA 
CMPL – PORTO LAZER E.E.M. PARA A REALIZAÇÃO 
DO ESPETÁCULO PIROTÉCNICO DA NOITE DE S. 
JOÃO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas no 
original.
EDOC/2015/28314
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade atri-
buir a comparticipação financeira no montante de 
€22.455,00 + IVA à empresa CMPL – Porto Lazer 
E.E.M, para a realização de espetáculos pirotécnico 
da Noite de S. João, nos termos informados.
PROC.º Nº 374/2002 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
E FISCAL DO PORTO – AUTOR: PAULO JORGE RO-
DRIGUES FERNANDES; RÉU: PRESIDENTE DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 10, apenas no 
original.
INT-CMVNG/2015/15538
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.06.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROC.º Nº 944/15 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E 
FISCAL DO PORTO – AUTORA: PROSEGUR – COM-
PANHIA DE SEGURANÇA SA; RÉU: MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 11, apenas no 
original.
INT-CMVNG/2015/15312
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.06.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
RECLAMAÇÃO GRACIOSA DO ATO DE LIQUIDA-
ÇÃO DE TAXAS DEVIDAS PELA INSTALAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS DE SUPORTES DE ESTAÇÕES 
DE RADIOCOMUNICAÇÕES - REQUERIMENTO RE-
GISTADO SOB O Nº ENT – CMVNG/2015/6283, EM 
NOME DE MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 
MULTIMÉDIA SA. 
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 12, apenas no 
original.
EDOC/2015/19983
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade dar pro-
vimento à reclamação graciosa apresentada pela 
Meo – Serviços de Comunicação e Multimédia SA, 
com fundamento no erro na liquidação detetado re-
lativamente à “Estação de Radiocomunicações BTS 
Sobreiro Gaia, nos termos da informação nº.063/
DCAJRM.
OPOSIÇÃO A PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 
1923/11.7BEPRT INTENTADA POR PETRÓLEOS DE 

PORTUGAL – PETROGAL SA CONTRA A CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 13, apenas no 
original.
EDOC/2015/30263
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.06.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
OPOSIÇÃO A PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 
372/11.1BEPRT INTENTADA POR PETRÓLEOS DE 
PORTUGAL – PETROGAL SA CONTRA A CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 14, apenas no 
original.
EDOC/2015/30265
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.06.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
AUTORIZAÇÃO/CONFIRMAÇÃO JUDICIAL, PROCES-
SO Nº 2186/13.5TBVNG DO 5º JUÍZO CÍVEL DO 
TRIBUNAL JUDICIAL DE VILA NOVA DE GAIA RE-
QUERIDA POR VALINOR – IMOBILIÁRIA LDª
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 15, apenas no 
original.
EDOC/2015/30769
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.06.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO Nº 2074/14.8BEPRT DO TRIBUNAL AD-
MINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO – AÇÃO AD-
MINISTRATIVA COMUM – AUTORA: MARIA IRENE 
FERNANDES COSTA E RÉ: CÂMARA MUNICIPAL DE 
VILA NOVA DE GAIA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 16, apenas no 
original.
EDOC/2015/30887
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.06.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA FINANCEIRA – 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PARA ABERTURA DE 
PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO, NOS TER-
MOS DA ALÍNEA A) DO Nº 1 DO ARTIGO 20º DO 
CCP E ALÍNEA B) DO Nº 2 DO ARTIGO 10º DA LEI 
Nº 35/2014 DE 20 DE JUNHO (LGT) – RETIFICA-
ÇÃO DE REPARTIÇÃO DE ENCARGOS
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 17, apenas no 
original.
EDOC/2015/21972
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para retifi-
cação. 22.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade retificar o 
cabimento e o compromisso, por erro na repartição 
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de encargos, na prestação de serviços referida em 
epígrafe. 
PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO COM 
PUBLICIDADE INTERNACIONAL PARA A CONTRA-
TAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODO-
VIÁRIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTOS PÚBLI-
COS PARA AS VIATURAS E MÁQUINAS DA FROTA 
MUNICIPAL – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 18, apenas no 
original.
EDOC/2015/21972
Despacho do Sr. Presidente: “Concordo. À Câmara. 
29.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
a impugnação administrativa do ato de adjudicação 
do “Concurso Público com Publicidade Internacional 
para a Contratação da Aquisição de Combustíveis 
Rodoviários em Postos de Abastecimentos Públicos 
para as Viaturas e Máquinas da Frota Municipal”, 
apresentada pela BP Portugal – Comércio de Com-
bustíveis e Lubrificantes SA, por se considerar ex-
temporânea, nos termos informados.
CONCURSO PÚBLICO PARA PUBLICIDADE INTER-
NACIONAL PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DAS CANTINAS ESCOLARES – RELATÓ-
RIO FINAL E PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO
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. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
relatório final e adjudicar o procedimento por con-
curso público com publicidade internacional para 
a aquisição de prestação de serviços das cantinas 
escolares, à empresa Gertal - Companhia Geral de 
Restaurantes e Alimentação SA, nos termos infor-
mados.
CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO E INSTA-
LAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TENDO EM VISTA A 
MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DE VILA NOVA DE 
GAIA – RELATÓRIO FINAL
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. 30.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
relatório final e adjudicar o procedimento por “Con-
curso Público para Aquisição e Instalação de Equi-
pamentos tendo em vista a melhoria da Eficiência 
Energética na Iluminação Pública do concelho de 
Vila Nova de Gaia”, ao agrupamento EYSSA-TESIS 
Tecnologia de Sistemas Eletrónicos, SA/TRAFIUR-
BE, Sinalização, Construção e Engenharia, SA nos 
termos da Informação INT-CMVNG/2015/16175 da 
Divisão de Gestão de Contratos.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-

GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A FÁTIMA NO DIA 
13 DE JUNHO DE 2015, SOLICITADO PELA PARÓ-
QUIA DE SÃO CRISTÓVÃO DE MAFAMUDE
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 21, apenas no 
original.
EDOC/2015/17015
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para desloca-
ção a Fátima, no dia 13 de Junho de 2015, solici-
tado pela Paróquia de São Cristóvão de Mafamude, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A SABROSA NO DIA 
14 DE JUNHO DE 2015, SOLICITADO PELA SOCIE-
DADE MUSICAL 1º DE AGOSTO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 22, apenas no 
original.
EDOC/2015/19286
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para deslo-
cação a Sabrosa, no dia 14 de Junho de 2015, so-
licitado pela Sociedade Musical 1º de Agosto, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A LOUSADA NO DIA 
14 DE JUNHO DE 2015, SOLICITADO PELA LIGA 
PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – N.R. NORTE
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 23, apenas no 
original.
EDOC/2015/29150
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para desloca-
ção a Lousada, no dia 14 de Junho de 2015, solici-
tado pela Liga Portuguesa contra o Cancro – N.R. 
Norte, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A RIO TINTO NO DIA 
17 DE MAIO DE 2015, SOLICITADO PELO CLUBE DE 
FUTEBOL DE OLIVEIRA DO DOURO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 24, apenas no 
original.
EDOC/2015/29092
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
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pedido de dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para desloca-
ção a Rio Tinto, no dia 17 de Maio de 2015, solici-
tado pelo Clube Futebol de Oliveira do Douro, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A LISBOA NO DIA 
30 DE MAIO DE 2015, SOLICITADO PELA ASSOCIA-
ÇÃO RECREATIVA RESTAURADORES AVINTENSES
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 25, apenas no 
original.
EDOC/2015/24218
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para desloca-
ção a Lisboa, no dia 30 de Maio de 2015, solicitado 
pela Associação Recreativa Restauradores Avinten-
ses, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO À C.B.S. DE GAIA 
NO DIA 17 DE JUNHO DE 2015, SOLICITADO PELA 
FUNDAÇÃO JOAQUIM OLIVEIRA LOPES
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 26, apenas no 
original.
EDOC/2015/22976
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para desloca-
ção à C.B.S,. no dia 17 de Junho de 2015, solicitado 
pela Fundação Joaquim Oliveira Lopes, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A MATOSINHOS NO 
DIA 16 DE JUNHO DE 2015, SOLICITADO PELA AS-
SOCIAÇÃO CONSELHO DE SÉNIORES DOS PRO-
PRIETÁRIOS DA URBANIZAÇÃO DE VILA D’ESTE
EDOC/2015/29364
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. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para desloca-
ção a Matosinhos, no dia 16 de Junho de 2015, so-
licitado pela Associação Conselho de Séniores dos 
proprietários da Urbanização de Vila d’Este, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A GONDOMAR NO 

DIA 18 DE JUNHO DE 2015, SOLICITADO PELO GIP 
DA FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 28, apenas no 
original.
EDOC/2015/25327
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para desloca-
ção a Gondomar, no dia 18 de Junho de 2015, soli-
citado pelo GIP da freguesia de Vilar de Andorinho, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A VALENÇA NO DIA 
18 DE JUNHO DE 2015, SOLICITADO PELA LIGA 
DOS AMIGOS DO CENTRO HOSPITALAR DE GAIA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 29, apenas no 
original.
EDOC/2015/19988
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para desloca-
ção a Valença, no dia 18 de Junho de 2015, solici-
tado pela Liga dos Amigos do Centro Hospitalar de 
Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A LEIRIA NO DIA 
18 DE JUNHO DE 2015, SOLICITADO PELO GRUPO 
DESPORTIVO COLÉGIO INTERNATO DOS CARVA-
LHOS
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 30, apenas no 
original.
EDOC/2015/30010
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para desloca-
ção a Leiria, no dia 18 de Junho de 2015, solicitado 
pelo Grupo Desportivo Colégio Internato dos Car-
valhos, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO AO PORTO NO DIA 
16 DE JUNHO DE 2015, SOLICITADO PELO JARDIM 
DE INFÂNCIA DAS DEVESAS
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 31, apenas no 
original.
EDOC/2015/29333
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxas devidas 
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pela utilização de viaturas municipais para desloca-
ção ao Porto, no dia 16 de Junho de 2015, solicitado 
pelo Jardim de Infância das Devesas, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A ERMESINDE 
NO DIA 21 DE JUNHO DE 2015, SOLICITADO PELO 
SPORTING CLUBE CANDALENSE
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 32, apenas no 
original.
EDOC/2015/30325
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para desloca-
ção a Ermesinde, no dia 21 de Junho de 2015, soli-
citado pelo Sporting Clube Candalense, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A AVEIRO NO DIA 
20 DE JUNHO DE 2015, SOLICITADO PELA POWER-
TOGETHER - ASSOCIAÇÃO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 33, apenas no 
original.
EDOC/2015/30274
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para deslo-
cação a Aveiro, no dia 20 de Junho de 2015, solici-
tado pela Powertogether - Associação, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A VISEU NO DIA 20 
DE JUNHO DE 2015, SOLICITADO PELO RANCHO 
REGIONAL DE OLIVAL
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 34, apenas no 
original.
EDOC/2015/9415
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para desloca-
ção a Viseu, no dia 20 de Junho de 2015, solicitado 
pelo Rancho Regional de Olival, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A ESPINHO E PESO 
DA RÉGUA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2015, SOLICI-
TADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA 
“OS AMIGOS VILARENSES”

Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 35, apenas no 
original.
EDOC/2015/30620
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para deslo-
cação a Espinho e Peso da Régua, no dia 21 de 
Junho de 2015, solicitado pela Associação Cultural 
e Recreativa “Os Amigos Vilarenses”, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO AO GAIASHOPPING 
NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015, SOLICITA-
DO PELA A.P.P.A.C.D.M.
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 36, apenas no 
original.
EDOC/2015/31851
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para deslo-
cação ao Gaiashopping, nos dias 29 e 30 de Junho 
de 2015, solicitado pela A.P.P.A.C.D.M., nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO AO LAR ALMEIDA 
COSTA (DEVESAS) NO DIA 27 DE JUNHO DE 2015, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE CONVÍVIO DE 
IDOSOS, REFORMADOS E PENSIONISTAS DA ALA-
MEDA DO CEDRO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 37, apenas no 
original.
EDOC/2015/31535
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas de-
vidas pela utilização de viaturas municipais para 
deslocação ao Lar Almeida Costa (Devesas), no dia 
27 de Junho de 2015, solicitado pela Associação de 
Convívio de Idosos, Reformados e Pensionistas da 
Alameda do Cedro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A AROUCA NO DIA 
13 DE JUNHO DE 2015, SOLICITADO PELO GRUPO 
MUSICAL DA MOCIDADE PEROSINHENSE
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 38, apenas no 
original.
EDOC/2015/29167
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
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pedido de dispensa de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais para desloca-
ção a Arouca, no dia 13 de Junho de 2015, solicita-
do pelo Grupo Musical da Mocidade Perosinhense, 
nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA AVENIDA 
DA JUNQUEIRA, EM GULPILHARES E NO ENTRON-
CAMENTO DA RUA DA ALEGRIA COM A AVENIDA 
DE FRANCELOS
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 39, apenas no 
original.
EDOC/2015/16126
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a postura municipal de trânsito na Avenida da Jun-
queira e no entroncamento da Rua da Alegria com 
a Avenida de Francelos, Gulpilhares, nos termos in-
formados.
POSTURAS MUNICIPAIS DE TRÂNSITO NA FREGUE-
SIA DE AVINTES
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 40, apenas no 
original.
EDOC/2015/20051
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
as posturas municipais de trânsito na freguesia de 
Avintes, nos termos informados.
POSTURAS MUNICIPAIS DE TRÂNSITO NA RUA DA 
BELAVISTA - MADALENA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 41, apenas no 
original.
EDOC/2015/25951
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
as posturas municipais de trânsito na Belavista - 
Madalena, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DAS 
CASTANHEIRAS - VALADARES
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 42, apenas no 
original.
EDOC/2015/23704
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a postura municipal de trânsito na Rua das Casta-
nheiras - Valadares, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DA 
FONTE VELHA - CRESTUMA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 43, apenas no 
original.
EDOC/2015/25909

Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a postura municipal de trânsito na Rua da Fonte 
Velha - Crestuma, nos termos informados.
POSTURAS MUNICIPAIS DE TRÂNSITO NOS ARRU-
AMENTOS TRANSVERSAIS À AVENIDA SACADURA 
CABRAL E À AVENIDA GAGO COUTINHO, NO TROÇO 
COMPREENDIDO ENTRE O ENTRONCAMENTO COM 
A RUA MOREIRA LOBO E O CRUZAMENTO COM A 
AVENIDA MAJOR BOTELHO MONIZ - GULPILHARES
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 44, apenas no 
original.
EDOC/2015/28013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
as posturas municipais de trânsito nos arruamentos 
transversais à Avenida Sacadura Cabral (Arcozelo) 
e à Avenida Gago Coutinho (Gulpilhares), no troço 
compreendido entre o entroncamento com a Rua 
Moreira Lobo e o cruzamento com a Avenida Major 
Botelho Moniz, nos termos informados.
POSTURAS MUNICIPAIS DE TRÂNSITO EM VÁRIOS 
ARRUAMENTOS EM SERZEDO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 45, apenas no 
original.
EDOC/2015/24271
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
as posturas municipais de trânsito em vários arrua-
mentos em Serzedo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA PROFES-
SOR MANUEL CARDOSO RIBEIRO, ENTRE A RUA DA 
PENA E A TRAVESSA DE S. PEDRO NA FREGUESIA 
DA MADALENA, SOLICITADO PELA E.B 2/3 MADA-
LENA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 46, apenas no 
original.
EDOC/2015/24583
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxa devida pela inter-
rupção de trânsito na Rua Professor Manuel Cardo-
so Ribeiro, entre a Rua da Pena e a Travessa de S. 
Pedro, na freguesia da Madalena, solicitado pela EB 
2/3 Madalena, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DO PAUL, 
ENTRE A RUA DA IGREJA E A RUA DE SERMON-
DE, FREGUESIA DE SERMONDE SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 47, apenas no 
original.
EDOC/2015/27600
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa de pagamento de taxa devida pela inter-
rupção de trânsito na Rua do Paul, entre a Rua da 
Igreja e a Rua de Sermonde, freguesia de Sermon-
de, solicitado pela União de Freguesias de Grijó e 
Sermonde, nos termos informados.
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE CIRCU-
LAÇÃO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE CIRCU-
LAÇÃO E OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA DE 
MERCADORIAS, SOLICITADO PELA BETÃO LIZ
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 48, apenas no 
original.
EDOC/2015/27803
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a autorização especial de circulação no âmbito do 
Regulamento de Circulação e Operações de Carga e 
Descarga de Mercadorias, solicitado pela Betão Liz, 
nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA 
INCLUSÃO SOCIAL

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
POR ÁLVARO JÚLIO TAVEIRA SOARES POLÓNIO 
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 49, apenas no 
original.
EDOC/2015/22991
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas municipais devidas 
pela utilização de equipamentos municipais (pisci-
nas municipais), solicitado por Álvaro Júlio Taveira 
Soares Polónio, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE URBANISMO, SOLICITADO POR JOAQUIM FER-
NANDO OLIVEIRA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 50, apenas no 
original.
EDOC/2015/18960
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de isenção de pagamento de taxas urbanís-
ticas, solicitado por Joaquim Fernando Oliveira, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
URBANÍSTICAS, SOLICITADO POR CARLOS PAULO 
TEIXEIRA NUNES
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 51, apenas no 
original.
EDOC/2015/26516
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.06.2015”

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas urba-
nísticas, solicitado por Carlos Paulo Teixeira Nunes, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 
VISTORIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR ES-
TRELA ELISA FERREIRA DA SILVA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 52, apenas no 
original.
EDOC/2015/5011
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de isenção de pagamento de taxa de visto-
ria administrativa, solicitado por Estrela Elisa Fer-
reira da Silva, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 
TRANSPORTE EFETUADO PELOS BOMBEIROS SA-
PADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SOLICITADO 
POR ANTÓNIO PEREIRA BRANCO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 53, apenas no 
original.
EDOC/2015/22159
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxa devida 
pelo transporte efetuado pelos Bombeiros Sapado-
res de Vila Nova de Gaia, solicitado por António Pe-
reira Branco, nos termos informados.
ATRIBUIÇÃO DE 200 BOLSAS DE ESTUDO PARA 
PARTICIPAÇÃO NA UNIVERSIDADE JÚNIOR
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 54, apenas no 
original.
EDOC/2015/28616
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara, após cabi-
mento. 09.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Uni-
versidade do Porto – U.Porto e o Município de Vila 
Nova de Gaia relativo à atribuição de 200 bolsas 
de estudo para participação na Universidade Júnior, 
nos termos protocolados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

PEDIDO DE REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVA A LICENCIAMENTO DE DIVERTIMENTO PÚ-
BLICO, NO VALOR DE € 10,50, SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LE-
VER – PROC.º 2506/15 – UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 55, apenas no 
original.
EDOC/2015/28724
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
pedido de redução da taxa relativa ao licenciamen-
to de divertimento público, no valor de € 10,50, 
solicitado pela Associação de Solidariedade Social 
de Lever – Proc.º 2506/15 – União de Freguesias 
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 € 67,78 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ANGARIAÇÃO DE 
FUNDOS PARA AS FESTAS DE S. MARTINHO – FRE-
GUESIA DE OLIVAL, SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRES-
TUMA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 56, apenas no 
original.
EDOC/2015/29001
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 67,78, relativa à realização de evento de an-
gariação de fundos para as Festas de S. Martinho 
– Freguesia de Olival, 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 € 26,89 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “CAMINHADA NOTUR-
NA”, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE 
GRIJÓ E SERMONDE
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 57, apenas no 
original.
EDOC/2015/29003
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
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 evento de “Cami-
nhada Noturna”, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Grijó e Sermonde nos termos informados.
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 “CONCERTO GOD TEL-
LERS”, SOLICITADO PELA PARÓQUIA DE SÃO JOÃO 
BAPTISTA DE CANELAS
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 58, apenas no 
original.
EDOC/2015/28943
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
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 de evento “Concerto 
God Tellers”, solicitado pela Paróquia de São João 
Baptista 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 € 161,90 RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA DE SANTO 
ANTÓNIO”, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUE-
SIA DE VILAR DE ANDORINHO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 59, apenas no 
original.
EDOC/2015/28282
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de € 
161,90, relativa à realização de evento “Festa de 
Santo António”, 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 € 53,89 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “II PASSEIO DE BTT – 
DIA DE PORTUGAL”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTU-
MA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 60, apenas no 
original.
EDOC/2015/28382
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de € 
53,89, relativa à realização de evento “II Passeio 
de BTT – Dia de Portugal”, solicitado pela União de 
Freguesias 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 € 53,89 RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “5ª MARATONA BTT 
BROA DE AVINTES”, SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE AVINTES
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 61, apenas no 
original.
EDOC/2015/24822
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de € 
53,89, relativa à realização de evento “5ª Maratona 
BTT Broa de Avintes”, solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
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DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 53,89 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “PROVA DE ATLETISMO 
– 1º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DE LEVER”, 
SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS SAN-
DIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 62, apenas no 
original.
EDOC/2015/30094
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 53,89, relativa à realização de evento “Pro-
va de Atletismo – 1º Grande Prémio de Atletismo 
de Lever”, solicitado pela União de Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 95,78 RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA DA BIFANA”, 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE OLI-
VEIRA DO DOURO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 63, apenas no 
original.
EDOC/2015/28946
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de € 
95,78, relativa à realização de evento “Festa da Bi-
fana”, solicitado pela Junta de Freguesia de Oliveira 
do Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE €190,90 RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA DE SÃO 
JOÃO”, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA 
DE CANELAS
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 64, apenas no 
original.
EDOC/2015/28200
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 190,90, relativa à realização de evento “Festa 
de São João”, solicitado pela Junta de 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 €161,90 RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA EM HON-
RA DA RAINHA SANTA ISABEL”, SOLICITADO POR 

VIRGÍNIA QUITÉRIA DA COSTA PEREIRA DIAS, NA 
QUALIDADE DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
FESTAS.
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 65, apenas no 
original.
EDOC/2015/26403
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de € 
161,90, relativa à realização de evento “Festa em 
Honra da Rainha Santa Isabel”, solicitado por Vir-
gínia Quitéria da Costa Pereira Dias, na qualidade 
de Presidente da Comissão de Festas, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 183,39 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FEIRA DE ARTESANA-
TO”, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE 
GULPILHARES E VALADARES EM PARCERIA COM O 
AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DE VALADARES
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 66, apenas no 
original.
EDOC/2015/27388
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de 
€ 183,39, relativa à realização de evento “Feira de 
Artesanato”, solicitado pela Junta de Freguesia de 
Gulpilhares e Valadares em parceria com o Agru-
pamento de Escuteiros 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 € 318,90 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTAS DE S. PEDRO”, 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA 
MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 67, apenas no 
original.
EDOC/2015/30135
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de 
€ 318,90, relativa à realização de evento “Festas 
de S. Pedro” solicitado pela Junta de Freguesia de 
Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 152,78 RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “I FESTIVAL DA 
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JUVENTUDE”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA 
EM COLABORAÇÃO COM A COMISSÃO DE FESTAS 
EM HONRA DE SÃO TIAGO DE LEVER
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 68, apenas no 
original.
EDOC/2015/30033
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de € 
152,78, relativa à realização de evento “I Festival 
da Juventude”, solicitado pela União de Freguesias 
de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, em colabo-
ração com a Comissão de Festas em Honra de São 
Tiago de Lever, 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 EVENTO “PROCISSÃO DE VELAS 
EM HONRA DA Nª SR.ª DOS PRAZERES”, SOLICITA-
DO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 69, apenas no 
original.
EDOC/2015/28148
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
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 evento “Procissão de 
Velas em Honra da Nª Srª dos Prazeres”, solicitado 
pela Junta de Freguesia de Avintes, nos termos in-
formados.
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 EVENTO “FESTA DE SÃO JOÃO”, 
SOLICITADO PELA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 70, apenas no 
original.
EDOC/2015/29821
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 33,89, relativa à realização de evento “Festa 
de S. João”, solicitado pela Confraria do Santíssimo 
Sacramento, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 34,89 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “1º FESTIVAL SOLIDÁ-
RIO ACQUALIDADE”, SOLICITADO PELA LIGA POR-
TUGUESA CONTRA O CANCRO

Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 71, apenas no 
original.
EDOC/2015/30785
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de € 
34,89, relativa à realização de evento “1º Festival 
Solidário Acqualidade”, solicitado pela Liga Portu-
guesa Contra o Cancro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 150,67 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA EM HONRA DO 
NOSSO SENHOR DOS AFLITOS”, SOLICITADO POR 
JOSÉ CUSTÓDIO NOGUEIRA DA SILVA, NA QUALI-
DADE DE MEMBRO DA COMISSÃO DE FESTAS
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 72, apenas no 
original.
EDOC/2015/25280
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 150,67, relativa à realização de evento “Festa 
em Honra do Nosso Senhor dos Aflitos”, solicitado 
por José Custódio Nogueira da Silva, na qualidade 
de membro da Comissão de Festas, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 81,78 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTIVAL DO MORAN-
GO”, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE 
CANIDELO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 73, apenas no 
original.
EDOC/2015/31171
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 81,78, relativa à realização de evento “Festival 
do Morango”, 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 € 189,90 RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA EM HONRA 
DE S. VICENTE DE FERRER E SANTO ANDRÉ DE 
CANIDELO”, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUE-
SIA DE CANIDELO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 74, apenas no 
original.
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EDOC/2015/31073
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 189,90, relativa à realização de evento “Festa 
em Honra de S. Vicente de Ferrer e Santo André 
de Canidelo”, solicitado pela Junta de Freguesia de 
Canidelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 95,78 RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA DE SÃO CRISTÓ-
VÃO DE ALHEIRA”, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DE SÃO PEDRO DE PEDROSO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 75, apenas no 
original.
EDOC/2015/29610
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 95,78, relativa à realização de evento “Festa 
de São Cristóvão de Alheira”, 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 € 52,78 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTIVAL DE FOLCLO-
RE”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIA DE 
GRIJÓ E SERMONDE
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 76, apenas no 
original.
EDOC/2015/27613
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
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 de evento “Festival de 
Folclore”, solicitado pela União de Freguesia de Gri-
jó e Sermonde, 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 DE EVENTO “FESTIVAL DE FOLCLO-
RE”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
GRIJÓ E SERMONDE EM PARCERIA COM A ASSO-
CIAÇÃO SERMONDE CULTURAL
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 77, apenas no 
original.
EDOC/2015/27607
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 

pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 67,78, relativa à realização de evento “Festival 
de Folclore”, solicitado pela União de Freguesias de 
Grijó e Sermonde, em parceria com a Associação 
Sermonde Cultural, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO RELATIVA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “PRO-
CISSÃO DE 13 DE MAIO”, SOLICITADO PELA UCR – 
ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E HUMANITÁRIA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 78, apenas no 
original.
EDOC/2015/22776
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, relativa 
à realização de evento “Procissão de 13 de Maio”, 
solicitado pela UCR – Associação Social, Cultural e 
Humanitária, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO RELATIVA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “PRO-
CISSÃO DE 29 DE MAIO”, SOLICITADO PELA UCR – 
ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E HUMANITÁRIA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 79, apenas no 
original.
EDOC/2015/25191
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, relativa 
à realização de evento “Procissão de 29 de Maio”, 
solicitado pela UCR – Associação Social, Cultural e 
Humanitária, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO RELATIVA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “PRO-
CISSÃO DE 22 DE MAIO”, SOLICITADO PELA UCR – 
ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E HUMANITÁRIA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 80, apenas no 
original.
EDOC/2015/24781
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, relativa 
à realização de evento “Procissão de 22 de Maio”, 
solicitado pela UCR – Associação Social, Cultural e 
Humanitária, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 78,39 RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA DE FIM DE 
ANO”, SOLICITADO PELA FUNDAÇÃO PADRE LUÍS
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Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 81, apenas no 
original.
EDOC/2015/30572
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de € 
78,39, relativa à realização de evento “Festa de Fim 
do Ano”, solicitado pela Fundação Padre Luís, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 114,67 RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA EM HON-
RA DE SÃO PEDRO”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 82, apenas no 
original.
EDOC/2015/31188
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de € 
114,67, relativa à realização de evento “Festa em 
Honra de São Pedro”, solicitado pela União de Fre-
guesia 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 € 80,78 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “S. JOÃO DA PARADE-
LA”, SOLICITADO POR NUNO MANUEL SOARES DE 
SOUSA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA 
COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO DA PARADELA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 83, apenas no 
original.
EDOC/2015/29676
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 80,78, relativa à realização de evento “S. João 
da Paradela”, solicitado por Nuno Manuel Soares de 
Sousa na qualidade da Comissão de Festas de S. 
João da Paradela, 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 RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “CONVÍVIO DE SÃO 
JOÃO”, SOLICITADO PELA UCR – ASSOCIAÇÃO SO-
CIAL CULTURAL E HUMANITÁRIA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 84, apenas no 
original.
EDOC/2015/30331

Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
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 evento “Convívio de 
São João”, solicitado pela UCR – Associação Social 
Cultural Humanitária, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 66,78 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA DE S. JOÃO”, 
SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS SAN-
DIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 85, apenas no 
original.
EDOC/2015/29848
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 66,78, relativa à realização de evento “Festas 
de S. João”, solicitado pela União de Freguesia de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 141,39 RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “BAILE DE SÃO 
JOÃO”, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO ZELADORA 
DO EMPREENDIMENTO SOCIAL DE AVINTES
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 86, apenas no 
original.
EDOC/2015/30443
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 141,39, relativa à realização de evento “Baile 
de São João”, solicitado pela Associação Zeladora 
do Empreendimento 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 € 181,78 RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “PEROSINHO CUL-
TURAL”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SERZEDO E PEROSINHO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 87, apenas no 
original.
EDOC/2015/31378
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de € 
181,78, relativa à realização de evento “Perosinho 
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Cultural”, solicitado pela União de Freguesias de 
Serzedo e Perosinho, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE €135,67 RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA EM HONRA 
DE NOSSA SENHORA DA HORA E SANTA MARIA DA 
MADALENA”, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUE-
SIA DA MADALENA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 88, apenas no 
original.
EDOC/2015/28873
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 135,67, relativa à realização de evento “Festa 
em Honra de Nossa Senhora da Hora e Santa Maria 
da Madalena”, solicitado pela Junta de Freguesia da 
Madalena, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 100,67 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA EM HONRA DE 
NOSSA SENHORA DO CARMO”, SOLICITADO PELA 
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. SALVADOR 
DE PEROSINHO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 89, apenas no 
original.
EDOC/2015/21256
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de € 
100,67, relativa à realização de evento “Festas em 
Honra de Nossa Senhora do Carmo”, solicitado pela 
Fábrica da Igreja Paroquial de S. Salvador de Pero-
sinho, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 95,78 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA DAS COLETIVI-
DADES”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIA 
DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 90, apenas no 
original.
EDOC/2015/30230
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de € 
95,78, relativa à realização de evento “Festas das 
Coletividades”, solicitado pela União de Freguesia 
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 € 161,90 RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTAS EM HON-
RA DE SÃO TIAGO DE LEVER”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIA DE SANDIM, OLIVAL, LEVER 
E CRESTUMA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 91, apenas no 
original.
EDOC/2015/30656
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de € 
161,90, relativa à realização de evento “Festas em 
Honra de São Tiago de Lever”, solicitado pela União 
de Freguesia 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 € 121,67 RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA EM HONRA 
DO MILAGROSO E MÁRTIR S. LOURENÇO”, SOLI-
CITADO POR HUGO MIGUEL PINTO VASCONCELOS 
NA QUALIDADE DE MEMBRO DA COMISSÃO DE 
FESTAS EM HONRA DO MILAGROSO E MÁRTIR S. 
LOURENÇO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 92, apenas no 
original.
EDOC/2015/22809
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de € 
121,67, relativa à realização de evento “Festa em 
Honra do Milagroso e Mártir S. Lourenço”, solicitado 
por Hugo Miguel Pinto Vasconcelos na qualidade de 
membro da Comissão de Festas em Honra do Mila-
groso e Mártir S. Lourenço, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 161,90 RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA EM HONRA 
DE SANTA MARINHA”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIA DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRES-
TUMA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 93, apenas no 
original.
EDOC/2015/30217
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa parcial de pagamento de taxa devida pela 
emissão da licença especial de ruído, no valor de € 
161,90, relativa à realização de evento “Festas em 
Honra de Santa Marinha”, solicitado pela União de 



Nº 55 | julho 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 17

Freguesia de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, em 
colaboração com a Comissão de Festa em Honra de 
Santa Marinha, 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 DE EVENTO “NOITE DE KARAOKE”, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO DE 
VALADARES
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 94, apenas no 
original.
EDOC/2015/30922
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
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 de evento “Noite de 
Karaoke”, solicitado pela Associação do Orfeão de 
Valadares, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE SOUSA ROCHA 
NEVES – PROCESSO Nº 1880/14 - PL
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 95, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.06.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE 
PUBLICIDADE, SOLICITADO POR SOS BEBÉ – PRO-
GRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE – PROCESSO 
Nº 193/15 – MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 96, apenas no 
original.
INT-CMVNG/2015/6432
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 24.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas de publicidade, so-
licitado por SOS BEBÉ – Programa de Intervenção 
Precoce – Processo nº 193/15 – Mafamude e Vilar 
do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO PARCIAL OU TOTAL DA TAXA 
DEVIDA A TÍTULO DE EMISSÃO DO ALVARÁ DE LI-
CENÇA DE CONSTRUÇÃO E DA TAXA MUNICIPAL 
DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO PELA SELECTA - 
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTI-
MENTO IMOBILIÁRIO SA – PROCESSO Nº 3436/09 
- PL – CANIDELO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 97, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.05.2015”
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que na altura 
pediu para adiar o ponto porque o mesmo mere-

cia uma leitura cuidada, atendendo todo o historial 
que está subjacente à história da Quinta Marques 
Gomes e não fica, neste momento, com nenhuma 
certeza de que a ação intentada pela empresa do 
Fundo, possa ter provimento e ser vencedora. Dis-
se que, em primeiro lugar, a Câmara, em Dezembro 
de 2012, deliberou aprovar uma isenção de 50% 
da taxa municipal de urbanização e, na altura, o 
Sr. Presidente da Câmara da época não esteve pre-
sente na reunião. Que o assunto foi deliberado e a 
Câmara esqueceu-se de que havia uma proposta 
orientadora de isenções que data de 23/07/2010 e 
que refere no seu ponto 2 que sejam dispensadas 
parcialmente de pagamento de taxas as seguintes 
pessoas/entidades e nas seguintes percentagens: 
“associações de solidariedade social – 50%; pesso-
as singulares com dificuldades económicas – 75%; 
demais associações e instituições e pessoas singu-
lares – 30%”. Disse que foi com base nesta proposta 
que a Câmara, na altura, aprovou o assunto e que 
o Sr. Presidente da Câmara Dr. Luís Filipe Menezes 
também revogou uma deliberação de Câmara, mas 
existe uma ligeira diferença de interpretação, é que 
a Câmara ratifica por unanimidade, na sua reunião 
extraordinária de 23.11.2013, o despacho do Sr. 
Presidente de 03/01/2013 que revoga a delibera-
ção de 26.12.2012, a qual isentou a Imogestão em 
50% do pagamento da taxa municipal de urbaniza-
ção e aplicar o critério anteriormente definido, isto 
é, a isenção de 30% da taxa municipal de urbani-
zação, ou seja, o despacho do Presidente Dr. Luís 
Filipe Menezes foi ratificado, por unanimidade, na 
reunião de 23.01.2013. Disse não ter a certeza que 
esta ação terá provimento, embora os tribunais são 
soberanos para decidir aquilo que entendem e, no 
seu ponto de vista, em relação a dois processos já 
houve decisões que penalizaram a Câmara, mas ao 
ler todos estes documentos aquilo que salta é que 
a área jurídica da Câmara tem a perceção de que 
a indemnização pedida pela Selecta, não terá pro-
vimento. Que até ao momento, não existiu decisão 
condenatória do município e em 15.07.2014 inclu-
sive, o Tribunal Administrativo e Fiscal declara-se 
incompetente para analisar o processo e absolve o 
Município, por entender que a decisão impugnada 
é de natureza fiscal. Que, entretanto, em 2014, a 
requerente remete para outro tribunal fiscal a ação. 
Disse concordar com o Sr. Presidente da Câmara no 
que diz respeito ao valor, ou seja, dado o valor que 
está em causa passar de 30% para 50% da isenção 
da TMU, que são cerca de 100 mil euros, valerá ou 
não a pena andar a litigar em tribunal um proces-
so desta natureza. Que dos protocolos assinados 
entre a Câmara e o Fundo, nomeadamente em re-
lação à Rua Marques Gomes, o primeiro protocolo 
é muito claro quando a Selecta refere na segunda 
clausula e passou a citar “ a 2ª outorgante está 
interessada enquanto proprietária dos terrenos 
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confinantes com a Rua Marques Gomes, a proceder 
de imediato a suas expensas, à requalificação da 
frente dos terrenos identificados”. Que é completa-
mente claro que não foi a Câmara que impôs esta 
decisão, foi a empresa que se ofereceu para fazer 
este trabalho de alargamento da Rua Marques Go-
mes e o mesmo acontece em relação à VL1, onde 
a empresa, desde que a alteração ao PDM fosse 
aprovada, executava a construção da VL1 ceden-
do os terrenos e se o PDM fosse aprovado, tinha a 
pretensão que a Selecta pretendia para o terreno, 
pelo que, o assunto ficaria resolvido. Disse lamen-
tar que não exista uma informação jurídica do De-
partamento Jurídico da Câmara sobre a passagem 
dos 30% para os 50%. Que o regulamento diz que 
a Câmara pode isentar operações urbanísticas de 
relevante interesse público entre 25% a 100%. Que 
dado que aquilo que está como contra proposta a 
ser apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, 
subscreve a mesma, porque entende ser um final 
positivo para o processo e espera que a empresa 
aceite esta proposta e resolve-se assim um caso de 
litigio com uma empresa que, tirando a intervenção 
urbanística na Quinta Marques Gomes, colaborou 
na realização de obras públicas, de forma benévo-
la, que melhoraram e contribuíram para o interesse 
público. Disse que dado aquilo que está em causa e 
dado que que há cobertura do ponto de vista legal 
nos regulamentos camarários, no que diz respeito à 
alteração da percentagem da isenção, vota a favor.
O Sr. Presidente disse ser evidente para todos que 
se se estivesse a falar de uma isenção de dois mi-
lhões e setecentos mil euros e de uma ação ju-
dicial de 100 mil euros, tinha-se “gato escondido 
com rabo de fora” e, neste caso concreto, o que se 
está a tentar fazer é abdicar de uma receita de 100 
mil euros, mas abdicar desta receita em nome de 
uma diminuição do risco, o qual é um risco efetivo 
e percebe que agora se possa projetar o que vai 
ser a deliberação, mas lembra-se que na altura que 
se falava do sinal de trânsito da Cimpor, ninguém 
imaginava de que iria ter o desfecho que teve. Que 
há um precedente e um histórico para refletir que 
é o caso da VL9, que já transitou em julgado e que 
tem uma nuance muito interessante. Que aquilo 
que está em discussão na execução que foi movida 
contra a Câmara, é basicamente o montante que a 
Câmara vai ter de pagar e, embora o Tribunal pare-
ça estar a declinar de que há um conjunto de juros 
e de moras que o requerente não tem razão que 
lhe assista, incorporou o Tribunal, no cálculo da in-
demnização, a desvalorização dos terrenos à época 
a que estava a ser tratado o processo da potencial 
expropriação dos terrenos para a VL9, ou seja, o 
Tribunal considera que o tempo decorrido, alterou 
o valor económico do terreno, com prejuízo para 
o proprietário, imputando essa alteração à Câmara 
Municipal. Que no caso da Quinta Marques Gomes 

entende que se pode dizer um pouco a mesma coi-
sa, porque há um arrastamento de um processo 
por efeito de uma suspensão, que entende não ter 
nada a ver com a isenção dada pela Câmara, mas 
que está a ser invocada como sendo, porque a Cim-
por não fechou por causa do sinal de trânsito, no 
entanto, foi isso que foi invocado pelo Tribunal e na 
Quinta Marques Gomes há uma alteração radical 
das condições de mercado relativamente àquilo que 
acontecia em 2009, onde já se podia sentir algu-
ma crise, mas ninguém imaginava que se ia chegar 
onde se chegou. Disse que não há ninguém que 
possa imaginar que haja algum tipo de interesse do 
Município, que não seja evitar este risco quando se 
está a falar de montantes na ordem dos 100 mil eu-
ros. Disse que havia uma norma orientadora, a qual 
era apenas orientadora e se tinham o objetivo de a 
transformar num documento estratégico e vincula-
tivo, tinham alterado o regulamento e transporta-
vam para o mesmo a norma orientadora e isso não 
se verificou. Que ao longo deste tempo todo sem-
pre foi considerado que a Quinta Marques Gomes 
era de interesse público e são muitas as notícias do 
jornal que referem a Quinta Marques Gomes como 
um grande investimento imobiliário, o qual iria tra-
zer uma nova centralidade para Vila Nova de Gaia 
e julga que foi na base do interesse público que se 
permitiu o crime de abate generalizado de árvores 
e a decapitação ambiental que aconteceu na Quinta 
Marques Gomes. Disse que há um interesse público 
que foi evidente durante todo este tempo e é esse 
tempo público que permite ultrapassar a norma 
orientadora. Por outro lado, aquilo que a Câmara 
delibera a 23 de Janeiro de 2013 é a isenção dos 
30% e não a ratificação do despacho de revogação 
do Presidente da Câmara, mas isso é irrelevante, 
porque para si estava ultrapassada a segunda deli-
beração que fazia ultrapassar a primeira, mas pior 
do que isso é que não é irrelevante para a Selec-
ta, que está a utilizar a situação para dizer que a 
deliberação é nula, pelo que vigoram os 50% e a 
Câmara Municipal corre o risco de chegar ao final e 
ter de dar a isenção de 50% e ainda ter de pagar-
-lhes a indemnização. Que se a Câmara Municipal 
tinha um interesse estratégico em garantir que lhe 
pagavam as taxas devidas, devia ter feito aquilo 
que lhe competia que era assinar um contrato de 
urbanização e isso nunca aconteceu. Que a Câmara 
celebrou protocolos que são igualmente orientado-
res e nunca assinou um contrato de urbanização e 
ficou o Município sem esse instrumento importante. 
Disse que do seu ponto de vista, não há razão ne-
nhuma para abdicar de 100 mil euros de receita em 
condições normais e, neste caso concreto, neste vai 
e vem inexplicável, há uma perda de receita que se 
justifica pela lógica preventiva de quem está neste 
momento com um pedido de 32 milhões de euros 
da VL9 para gerir, em execução, e de quem tem um 
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montante inferior mas em idênticas situações da 
Cimpor, fora o que aconteceu com o Parque da La-
vandeira e etc. Disse que a motivação em trazer o 
assunto à Câmara é responder ao requerimento da 
Selecta, mas também sanar um contencioso judi-
cial que, neste momento, todos podem induzir que 
não irá dar em nada, assim como aconteceu com 
a Cimpor e a VL9 e, posteriormente, e de repente, 
a Câmara Municipal encontra-se com uma situação 
delicada em mãos. Disse que existe um princípio 
de honestidade absoluta neste processo, há um 
princípio de contradição das decisões, mas tam-
bém entende que a principal mudança não é a que 
se está a fazer agora, mas sim a que ocorreu em 
03.01.2013 ou depois deliberada em 23.01.2013 e 
é nesse sentido que tentará explicar na sua decla-
ração de voto, que entende que esta é uma decisão 
que salvaguarda os interesses públicos, pela anu-
lação de um risco que existe, que os próprios ser-
viços, numa lógica preventiva, vão alertando para 
que a qualquer momento pode cair a sentença.
A Sr.ª Vereadora Engª Mercês Ferreira disse não 
pôr em causa a boa vontade do Sr. Presidente ao 
colocar esta questão desta forma, que a quantifica-
ção e qualificação do interesse público do projeto, 
é similar a outros que tiveram apenas 30% e os 
protocolos não lhe parece ter a ver com o pedido de 
isenção, como referiu o Senhor Vereador Firmino 
Pereira, e bem, os protocolos existiram na altura 
porque o próprio promotor teve interesse nisso e 
foi para antecipar as obras de urbanização que não 
podiam ser licenciadas à época, porque estava o 
PDM ainda em revisão e portanto foi por interesse 
do próprio promotor que isso começou a ser feito.
Que tudo foi tratado a seguir conforme os protoco-
los estipulam, que foi efetuar as compensações ur-
banísticas corretas, etc,. Considera que são ques-
tões distintas. Que tem razão quando diz que 100 
mil euros é muito pouco em relação aquilo que eles 
pedem de indemnização, que está convencida que 
eles não vão conseguir a indemnização e vão ce-
der também, que é uma questão de equidade com 
os outros, que foi o princípio que levou de facto a 
passar para 30%, porque outros projetos simila-
res eram de interesse público com o mesmo cariz, 
como a marina, outros empreendimentos no Cais 
de Gaia, que foi isso que foi comparado na altura, 
dez dias depois da decisão dos 50%.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que empre-
endimentos como a Quinta Marques Gomes, Seca 
do Bacalhau e outros, são empreendimentos que, 
pela sua natureza de transformação de território e 
de desenvolvimento, devem ser sempre acarinha-
dos pelo Município. Que muitas das vezes os au-
tarcas não usam os mecanismos de isenção, por 
uma razão de suspeição que eventualmente se 
possa provocar. Que dado o investimento na Quin-
ta Marques Gomes ou na Seca do Bacalhau ou em 

outros investimentos do género que potenciam o 
desenvolvimento do concelho em várias áreas, en-
tende que a Câmara Municipal não devia ter receio 
em aprovar aquilo que diz no regulamento, porque 
se tratam de investimentos de grande dimensão. 
Disse concordar com a posição do Sr. Presidente 
e que vota favoravelmente, porque de facto se a 
Selecta aceita a isenção de 50%, entende ser uma 
atitude correta por parte da Câmara para se liber-
tar de uma ação em Tribunal, que está a decorrer 
neste momento, porque estes processos são nor-
malmente especiais, acarretam trabalho e despesa 
e dado o valor em causa e o princípio que norteou a 
aprovação daquele loteamento da Quinta Marques 
Gomes, não lhe repugna mudar os 30% para os 
50%, como também não lhe teria repugnado que a 
isenção fosse diferente e de valor superior, porque 
conhece o processo do ponto de vista de interesse 
urbanístico para o concelho. 
O Sr. Presidente disse concordar que é um espaço 
com interesse público, contudo uma parte do mes-
mo já não existe, porque tinha a ver com a dimen-
são ambiental e, neste momento, tem um interesse 
público estratégico para o Município.
Deliberação:
Deliberado por maioria, aprovar a isenção total da 
taxa devida a título de emissão do alvará de licen-
ça de construção e da taxa municipal de urbani-
zação, solicitado pela Selecta - Sociedade Gestora 
de Fundos de Investimento Imobiliário SA – Proc.º 
3436/09 - PL - Canidelo, nos termos informados.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: 8 votos (5 votos do PS, 2 votos dos Se-
nhores Vereadores Independentes Dr. José Guilher-
me Aguiar, Arqt.º. José Valentim Miranda e 1 voto 
do Sr. Vereador Firmino Pereira)
CONTRA: 1 Voto da Sr.ª Vereadora Eng.º Mercês 
Ferreira
Declaração de Voto do Sr. Presidente da Câmara, 
Dr. Eduardo Vitor Rodrigues
“ A minha votação do ponto 98 da reunião ordiná-
ria de 6/7/2015 relativo à isenção parcial de taxa 
devida a título de emissão do alvará de licença de 
construção obedeceu aos seguintes enquadramen-
tos e critérios:
- A 26 de dezembro de 2012, a Câmara definiu uma 
isenção de 50%
- A 3 de janeiro de 2013, o então Presidente da Câ-
mara revogou a decisão do órgão executivo
- A 23 de janeiro, foi deliberada uma nova isenção, 
agora de 30%
- Em Julho de 2013 deu entrada uma ação judicial 
contra a Câmara, propondo uma indemnização de 
2.616.811,00 €, com o número 1859/13.7BEPRT
- Após a tomada de posse dos novos órgãos au-
tárquicos, a Câmara foi contactada no sentido de 
reavaliar a questão.
- Desses contactos resultou o compromisso de reti-
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rar a contenda judicial na contrapartida da Câmara 
assumir a decisão inicial de 50%.
Em termos financeiros, estamos a comparar uma 
isenção de 120 mil euros com uma potencial con-
denação de 2.616.811,00 €.
Atendendo ao volume de processos judiciais e pro-
postas de condenação da Câmara, das quais res-
saltam o caso da CIMPOR e da VL9, entendo que 
não há margem para jogar poker com o dinheiro do 
povo. O risco de uma condenação existe e é ampla-
mente compensado com o retorno à decisão origi-
nal.
Não me compete pronunciar sobre o vaivém deste 
processo, sobre as razões das mudanças repenti-
nas de opção e sobre o modelo estranho de revo-
gação de decisão do órgão executivo, por parte do 
então Presidente.
No entanto, já me compete, isso sim, num esforço 
de alívio de contencioso judicial e de diminuição de 
riscos evitáveis de condenações volumosas, optar 
por soluções razoáveis, potencialmente melhores 
para o erário público e defensivas relativamente à 
(já de si) débil situação financeira do município.
Considero que alguns projetos podem ser apoia-
dos pelo seu potencial estratégico para o concelho; 
considero até que esses apoios são importantes no 
benchmarking dos incentivos regionais de outros 
municípios e da região. No entanto, independente-
mente disso, move-me uma estratégia defensiva e 
de “mal menor” para o município, que fica, assim, 
a meu ver, bem mais salvaguardado.
O Presidente, 
Eduardo Vitor Rodrigues”
Declaração de Voto da Sr.ª Vereadora Engª Mercês 
Ferreira
“Analisando a proposta hoje submetida à Câmara 
Municipal no seu ponto 98,constato que o espaço 
em causa foi alvo de dois protocolos, em meados 
de 2009,que habilitaram o requerente a antecipar 
obras de urbanização, incluindo-se essas cedências 
na futura operação urbanística por parte do Municí-
pio, conforme referido na informação da Gaiurb de 
20.10.2014, que passo a citar “as cedências reali-
zadas ao abrigo dos protocolos mencionado, foram 
contabilizadas para efeitos de liquidação de taxa de 
compensação urbanística, tendo sido assegurado o 
cumprimento do protocolo”. Estes protocolos envol-
veram apenas uma antecipação das obras de domí-
nio público, que interessou ao requerente.
Refira-se ainda que estes protocolos contêm uma 
cláusula que não isenta nenhuma das partes de re-
alizarem todas as operações urbanísticas nela pre-
vistas e de observar todas as normas legais e regu-
lamentares aplicáveis.
A revogação da decisão de atribuição de isenção de 
taxas de urbanização de 50% para 30% em janei-
ro de 2013, ocorreu apenas 10 dias depois da 1ª 
decisão de isenção ter sido efetuada, com o fun-

damento de não ter sido adotado o critério utiliza-
do em operações idênticas de processos similares, 
revogação esta confirmada por unanimidade pelo 
executivo camarário em reunião de Câmara de 23 
de janeiro de 2013.
Face à ausência de fundamentação para alterar 
esta decisão e estando a decorrer uma ação ju-
dicial, interposta pelo requerente, e considerando 
que o processo teve a correta tramitação nos ser-
viços municipais, considero que se deve aguardar 
pela conclusão do mesmo.
Assim voto contra a proposta agora apresentada 
por considerar que não existe fundamentação para 
alterar a estabelecida anteriormente.
Vila Nova de Gaia, 06 de julho de 2015
A Vereadora do PSD
Mercês Ferreira”
O Senhor Vice-Presidente ausentou-se da reunião 
quando eram 16 horas e 10 minutos.

DIVERSOS
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA RE-
LATIVA À UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL, SOLICITADO POR STAL – SINDI-
CATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL – PROCESSO Nº 38/15
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 98, apenas no 
original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento da taxa devida pela utiliza-
ção do auditório da Assembleia Municipal, solicitado 
por STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Admi-
nistração Local – Processo nº 38/15, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA AS-
SEMBLEIA MUNICIPAL, SOLICITADO PELO PARTI-
DO SOCIALISTA – CONCELHIA DE VILA NOVA DE 
GAIA – PROCESSO Nº 41/15
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 99, apenas no 
original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento da taxa devida pela utiliza-
ção do auditório da Assembleia Municipal, solicitado 
pelo Partido Socialista – Concelhia de Vila Nova de 
Gaia – Processo nº 41/15, nos termos informados.
PLANO MUNICIPAL PARA INTEGRAÇÃO DOS IMI-
GRANTES NO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 100, apenas 
no original.
EDOC/2015/32388
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Plano Municipal para Integração dos Imigrantes no 
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concelho de Vila Nova de Gaia, nos termos informa-
dos e remeter o ponto à aprovação da Assembleia 
Municipal.
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 EVENTO “14º PASSEIO DE BI-
CICLETA”, SOLICITADO PELA COOPERATIVA SERVI-
ÇOS QUINTA DA BELA-VISTA URBICOOPE CRL
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 101, apenas 
no original.
EDOC/2015/32347
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
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 evento “14º Passeio 
de Bicicleta”, solicitado pela Cooperativa Serviços 
Quinta da Bela Vista – Urbicoope C.R.L., nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 93,01 RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTAS DE SANTA 
MARINHA”, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA 
PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARINHA E 
SEIXEZELO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 102, apenas 
no original.
EDOC/2015/31627
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 93.01, relativa à realização de evento “Festas 
de Santa Marinha”, solicitado pela Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de Santa Marinha e Seixe-
zelo, nos termos informados.
PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTO-
COLO E AUTORIZAÇÃO DA SUA CELEBRAÇÃO – RE-
QUERENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ-
RIO FECHADO IMOGESTÃO – 3436/09 - PL
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 103, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
Acordo de Cooperação a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e o Fundo de Investimento 
Fechado – Imogestão, gerido e representado pela 
sociedade gestora Selecta – Sociedade Gestora de 
Fundos de Investimento Imobiliários SA, nos ter-
mos acordados.
PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO CON-
TRATUAL/PROPOSTA DE CONCESSÃO DE PRAZO 
– NOVOPCA – CONSTRUTORES ASSOCIADOS LDª 

– PROCESSO 1510/08 - PL
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 104, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 01.07.2015”
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse votar a favor a 
presente prorrogação de prazo, devido ao interes-
se público inerente à construção do centro cultural, 
mas deixa ficar a sua apreensão que esta empresa 
consiga concluir esta obra no prazo agora definido.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
prorrogação do prazo previsto no nº 1 do artigo 14º 
do Contrato de Constituição do Direito de Superfí-
cie para a Conceção, Construção e Exploração do 
Centro Cultural de Gaia, por 24 meses, prazo este 
que deverá ser contado da data do deferimento, 
bem como, aprovar o pedido de concessão do prazo 
de 24 meses para conclusão da obra, tratando-se 
de uma concessão a título excecional, em virtude 
do interesse do município na conclusão da mesma, 
devendo ser liquidado por tal deferimento a taxa de 
€ 6.458,56, nos termos informados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 105, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROPOSTA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO PARA ATI-
VIDADES DE FORMAÇÃO DESPORTIVA NAS PISCI-
NAS MUNICIPAIS, RELATIVAMENTE AOS CLUBES 
E ASSOCIAÇÕES QUE DESENVOLVEM A MODALI-
DADE DESPORTIVA DE NATAÇÃO, APROVAÇÃO DE 
NOVOS PRECÁRIOS E ENTRADA EM VIGOR
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 106, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Concordo. À Câmara. 
02.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta de isenção de pagamento de taxas para 
atividades de formação desportiva nas piscinas mu-
nicipais aos Clubes e Associações que desenvolvem 
a modalidade desportiva de natação, aprovação do 
precário e da data de entrada em vigor, de acordo 
com o proposto.
CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIAÇÃO DE NATA-
ÇÃO DO NORTE DE PORTUGAL
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 107, apenas 
no original.
EDOC/2015/32237
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara após devi-
da cabimentação. 02.07.2015”
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que, na última 
vez que este assunto foi presente à Câmara, referiu 
que não voltaria a votar a favor de um protocolo 
com uma instituição, destinado ao funcionamento 
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das piscinas municipais. Disse julgar que o concur-
so está a decorrer e irá abrir uma exceção e votar a 
favor, perguntando apenas porque é que não apa-
rece a piscina municipal de Pedroso nesta relação 
de piscinas.
O Sr. Vereador Dr. Guilherme Aguiar disse que no 
concurso aberto, aparecem propostas e a proposta 
inicial do júri é que fosse atribuída a uma empre-
sa. Relativamente à questão da piscina de Pedroso 
disse que a mesma vai funcionar como uma piscina 
normal e, neste momento, Pedroso ainda funciona 
num sistema anómalo, dado que ainda não foram 
colocados os sistemas de controlo de entradas e os 
nadadores salvadores que estão a ser utilizados, 
estão a ser disponibilizados pelas outras piscinas. 
Que em Pedroso, objetivamente não existem cus-
tos, mas há receita, porque os nadadores salva-
dores e professores de natação estão a ser trans-
portados de outras piscinas para prestar serviço na 
piscina de Pedroso. Disse que a partir de Setembro, 
Pedroso estará nas mesmas condições das outras 
piscinas municipais.
Deliberação:
Deliberado por unanimidade aprovar o contrato 
programa de desenvolvimento desportivo a cele-
brar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a 
Associação de Natação do Norte de Portugal, para 
o fomento e formação da prática das modalidades 
desportivas de natação e hidroginástica e apoio es-
pecializado à prática de hidroterapia, nos termos 
informados.
CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DO “RE-
FORÇO DA PROTEÇÃO DA MARGEM DO ESTUÁRIO 
DO DOURO NO LUGAR ENTRE QUINTAS – OLIVEIRA 
DO DOURO” – ERROS E OMISSÕES E PRORROGA-
ÇÃO DE PRAZO
Foi presente o assunto referido em epígrafe que se 
anexa no final por fotocópia sob o nº 108, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 03.07.2015”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade ratificar o despacho 
do Sr. Presidente datado de 03.07.2015 que apro-
vou a rejeição dos erros/omissões reportados, bem 
como, a prorrogação do prazo para apresentação 
de propostas, nos termos da Informação INT-
-CMVNG/2015/17139.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 11 Ho-
ras e 20 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, Manuela Fernanda da Rocha Garrido a Direto-

ra Municipal de Administração e Finanças e Secre-
tária da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.2 ATA N.º 16
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
20 DE JULHO 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 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 Senhora Diretora Municipal de Administração e 
Finanças
HORA DA ABERTURA: 17 HORAS e 5 MINUTOS
HORA DE ENCERRAMENTO: 18 HORAS e 20 MINU-
TOS
PONTO PRÉVIO
O Sr. Presidente agendou as reuniões ordinárias de 
Câmara para os dias 3 e 27 (pública) de agosto 
próximo.
Deliberação: Deliberado por, unanimidade, apro-
var o agendamento das reuniões ordinárias para os 
dias 3 e 27 (pública) de agosto próximo.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 15 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 
2015 (ORDINÁRIA)
Transitado para a próxima reunião.
REGIME EXCECIONAL DE ESTACIONAMENTO TEM-
PORÁRIO DE TÁXIS
EDOC/2015/33485
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 da Câmara. “Aprovo. À 
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Câmara para ratificação. 10.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 10.07.2015 
que aprovou o regime excecional de estacionamen-
to temporário de táxis, nos termos propostos pelo 
Senhor Vice-Presidente.
PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO À MI-
NUTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O 
FUNDO DE INVESTIMENTO FECHADO – IMOGES-
TÃO, GERIDO E REPRESENTADO PELA SOCIEDADE 
GESTORA SELECTA – SOCIEDADE GESTORA DE 
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS, S.A., 
APROVADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 6 DE JU-
LHO DE 2015
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade aprovar o aditamento 
da alínea d) da cláusula 2ª da minuta do Acordo 
de Cooperação a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e o Fundo de Investimento Fechado 
– Imogestão, gerido e representado pela sociedade 
gestora Selecta – Sociedade Gestora de Fundos de 
Investimento Imobiliários SA, aprovado na reunião 
de Câmara de 06 de julho de 2015, nos termos 
informados.
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O FÓRUM PARA A GOVERNAÇÃO INTEGRADA 
E O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS NO ÂMBITO 
DOS PROBLEMAS SOCIAIS COMPLEXOS E DA GO-
VERNAÇÃO INTEGRADA (GOVINT)
EDOC/2015/34280
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “Aprovo. À 
Câmara para ratificação.13.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 13.07.2015 
que aprovou o protocolo de cooperação a celebrar 
entre o Fórum para a governação integrada e o mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia, para o desenvolvimen-
to de iniciativas no âmbito dos problemas sociais 
complexos e da governação integrada (GOVINT), 
nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A ACADEMIA DE MÚSICA DE VILAR DO PA-
RAÍSO LDª, RELATIVO AO APOIO À REALIZAÇÃO 
DO CONCURSO NACIONAL DE GAIA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 4 apenas 
no original.

Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara 
para retificação.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, retificar 
a designação da entidade do protocolo de acor-
do de colaboração a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a AMVP – Academia de Música 
de Vilar do Paraíso, Ld.ª aprovado na reunião de 
18.05.2015.
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO MUSI-
CAL MOCIDADE PEROSINHENSE NO VALOR DE € 
1.010,34 – RETIFICAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DA CO-
LETIVIDADE APROVADA EM 01 DE JUNHO DE 2015
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídio ao Grupo Musical Mocidade 
Perosinhense, no valor de € 1.010,34, (mil e dez 
euros e trinta e quatro cêntimos) retificando a de-
signação da coletividade, aprovada em reunião de 
câmara de 01 de junho de 2015.
PROTOCOLO DE INVESTIMENTO E DE CRIAÇÃO DE 
EMPREGO EM VILA NOVA DE GAIA, NO ÂMBITO DO 
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE TRANSFOR-
MAÇÃO DAS ANTIGAS INSTALAÇÕES DA COATS & 
CLARK EM PARQUE EMPRESARIAL
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Investimento e de Criação de Empre-
go em Vila Nova de Gaia, no âmbito do desenvol-
vimento do projeto de transformação das antigas 
instalações da Coats & Clark em Parque Empresa-
rial, 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, NOVO 
CENTRO LOGÍSTICO DA “PARFOIS” EM VILA NOVA 
DE GAIA, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A EMPRESA BARATA & RA-
MILO SA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Acordo de Colaboração de apoio à 
Promoção de Investimentos e à Criação de Empre-
go em Vila Nova de Gaia, Novo Centro Logístico da 
“Parfois” em Vila Nova de Gaia, a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Empresa Barata 
& Ramilo SA, nos termos protocolados.
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A FÁ-
BRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE 
OLIVAL RELATIVO A UMA COMPARTICIPAÇÃO FI-
NANCEIRA MUNICIPAL DE OBRAS NA CAPELA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e a Fábrica da Igre-
ja Paroquial da Freguesia de Olival, relativo a uma 
comparticipação financeira municipal, para obras 
na capela, no montante de € 10.000,00 (dez mil 
euros), nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A AS-
SOCIAÇÃO DAS COLETIVIDADES DE GAIA 
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e a Associação das Co-
letividades de Gaia, relativo a uma comparticipação 
financeira municipal, para apoio das atividades da 
associação, no montante de € 7.000,00 (sete mil 
euros), nos termos protocolados.
CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO 2015 A CELEBRAR ENTRE O MUNI-
CÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA E CULTURAL SANTA ISABEL
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato-programa de desenvolvimento desporti-
vo 2015, a celebrar entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e a Associação Desportiva e Cultural Santa 
Isabel, no montante de € 4.000,00 (quatro mil eu-
ros), para prossecução da atividade de formação 
desportiva, na modalidade de andebol.
CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO 2015 A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIAÇÃO DE 
ANDEBOL DO PORTO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 

o contrato-programa de desenvolvimento desporti-
vo 2015, a celebrar entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e a Associação de Andebol do Porto, no 
montante de € 1.000,00 (mil euros), para a organi-
zação do Torneio Internacional HandeGaia, na mo-
dalidade de andebol.
CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO 2015 A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA E O CENTRO DE RE-
CREIO POPULAR DE ARNELAS
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato-programa de desenvolvimento desporti-
vo 2015, a celebrar entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e o Centro de Recreio Popular de Arnelas, 
no montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), para prossecução da atividade de formação 
desportiva, na modalidade de canoagem.
CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO 2015 A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA E O CLUBE NÁUTICO 
DE CRESTUMA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato-programa de desenvolvimento desporti-
vo 2015, a celebrar entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e o Clube Náutico de Crestuma, no mon-
tante de € 2.000,00 (dois mil euros), para a orga-
nização da Maratona de Crestuma, na modalidade 
de canoagem.
CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO 2015 A CELEBRAR ENTRE O MUNI-
CÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O HÓQUEI CLUBE 
PAÇO DE REI
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato-programa de desenvolvimento desporti-
vo 2015, a celebrar entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e o Hóquei Clube Paço de Rei, no montante 
de € 4.000,00 (quatro mil euros), para prossecução 
da atividade de formação desportiva, na modalida-
de de hóquei em patins.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A VA-
LADARES & A CIDADE EM FOCO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
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se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e o Valadares & a Cidade 
em Foco, no montante de € 3.000,00 (três mil eu-
ros), nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O 
GAIA SEMANÁRIO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de colaboração a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o Gaia Semanário, 
no montante de € 3.500,00 (três mil e quinhentos 
euros), nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E AUDI-
ÊNCIA JORNAL REGIONAL, LDª
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado suspender a discussão do 
ponto em virtude de ter sido alterada a designação 
comercial da entidade e cessada a atividade da an-
terior entidade, situação que deve ser esclarecida e 
trazida à próxima reunião de câmara.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O 
GAIENSE – COMUNICAÇÕES E EVENTOS, UNIPES-
SOAL LDª
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto solicitou esclareci-
mentos relativamente ao diferencial a atribuir quer 
ao jornal Audiência quer ao jornal Gaiense. 
O Sr. Presidente disse que no ano passado, atri-
buiu-se um valor igual a ambos, porque a tiragem 
oficial é idêntica e foi nesse sentido que pareceu 
que não deveria haver “discriminação positiva” en-
tre ambos. Contudo, é evidente para todos que o 
Audiência, por razões diferentes e justificadas, tem 
tido uma queda a todos os níveis, nomeadamente 
ao nível da tiragem. Que ao invés, o Gaiense tem 
um processo diferente, que no ano passado teve 
duas grandes iniciativas, que repetiu este ano.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 

o protocolo de colaboração a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o Gaiense – Comu-
nicações e Eventos, Unipessoal Ld.ª, no montante 
de € 17.000,00 (dezassete mil euros), nos termos 
protocolados.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO 
DA AFURADA NO MONTANTE DE 30.600,00 € PARA 
APOIO À REALIZAÇÃO, EM 2015, DAS FESTAS DE 
S. PEDRO DA AFURADA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atri-
buir um subsídio à União de Freguesias de Santa 
Marinha e São Pedro da Afurada, no montante de 
€ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos euros), para 
apoio à realização, em 2015, das Festas de S. Pedro 
da Afurada, nos termos propostos.
Declaração de Voto dos Senhores Vereadores do 
PSD
“ São hoje submetidas diversas propostas para 
apoio à realização de festas nas freguesias, que ul-
trapassam os 200 mil euros. Não nos opomos por-
que não somos a maioria que detêm a gestão da 
Câmara, mas estes incentivos denotam, do nosso 
ponto de vista, que a Câmara Municipal de Gaia 
tem seriamente hoje uma sustentabilidade finan-
ceira apreciável, para que lhe permita apoiar estas 
festas. O nosso aplauso por este sinal de desafogo 
financeiro”
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FRE-
GUESIA DA MADALENA NO MONTANTE DE 2.500,00 
€ PARA APOIO À REALIZAÇÃO, EM 2015, DAS FES-
TAS DE SANTA MADALENA E DE 600,00 € NO APOIO 
AOS TRABALHOS DIRETOS DA JUNTA DE FREGUE-
SIA, NO MONTANTE GLOBAL DE 3.100,00 €
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio à freguesia da Madalena, no montante 
de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) para 
apoio à realização, em 2015, das Festas de San-
ta Madalena e de € 600,00 (seiscentos euros) no 
apoio aos trabalhos diretos da junta de freguesia, 
perfazendo o montante global de € 3.100,00 (três 
mil e cem euros), nos termos propostos.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FRE-
GUESIA DE CANIDELO NO MONTANTE DE 7.600,00 
€ PARA APOIO À REALIZAÇÃO, EM 2015, DAS FES-
TAS DE SANTO ANDRÉ
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, apenas 
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no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio à Freguesia de Canidelo, no montante 
de € 7.600,00 (sete mil e seiscentos euros), para 
apoio à realização, em 2015, das Festas de Santo 
André, nos termos propostos.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E 
CRESTUMA NO MONTANTE DE 4.600,00 € PARA 
APOIO À REALIZAÇÃO, EM 2015, DAS FESTAS PO-
PULARES DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio à União de Freguesias de Sandim, Oli-
val, Lever e Crestuma, no montante de € 4.600,00 
(quatro mil e seiscentos euros), para apoio à reali-
zação, em 2015, das Festas Populares de Sandim, 
Olival, Lever e Crestuma, nos termos propostos.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARA-
ÍSO NO MONTANTE DE 30.740,00 € PARA APOIO À 
REALIZAÇÃO, EM 2015, DAS FESTAS DE  S. CAETA-
NO E DE STº OVÍDIO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio à União de Freguesias de Mafamude e 
Vilar do Paraíso, no montante de € 30.740,00 (trin-
ta mil e setecentos e quarenta euros), para apoio à 
realização, em 2015, das Festas de S. Caetano e de 
Stº Ovídio, nos termos propostos.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE NO MON-
TANTE DE 25.400,00 € PARA APOIO À REALIZA-
ÇÃO, EM 2015, DAS NOITES DE VERÃO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio à União de Freguesias de Grijó e Ser-
monde, no montante de € 25.400,00 (vinte e cinco 
mil e quatrocentos euros), para apoio à realização, 
em 2015, das Noites de Verão, nos termos propos-
tos.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO NO 
MONTANTE DE 4.900,00 € PARA APOIO À REALIZA-

ÇÃO, EM 2015, DO EVENTO PEROSINHO CULTURAL
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio à União de Freguesias de Serzedo e 
Perosinho, no montante de € 4.900,00 (quatro mil 
e novecentos euros), para apoio à realização, em 
2015, do evento Perosinho Cultural, nos termos 
propostos.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FRE-
GUESIA DE SÃO FÉLIX DA MARINHA NO MONTAN-
TE DE 7.500,00 € PARA APOIO À REALIZAÇÃO, EM 
2015, DA FEIRA DE ARTESANATO DE SÃO FÉLIX DA 
MARINHA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio à Freguesia de São Félix da Marinha, 
no montante de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos 
euros), para apoio à realização, em 2015, da Feira 
de Artesanato de São Félix da Marinha, nos termos 
propostos.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FRE-
GUESIA DE CANELAS NO MONTANTE DE 10.100,00 
€ PARA APOIO À REALIZAÇÃO, EM 2015, DAS FES-
TAS DE S. JOÃO BATISTA DE CANELAS
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio à Freguesia de Canelas, no montante 
de € 10.100,00 (dez mil e cem euros), para apoio à 
realização, em 2015, das Festas de S. João Batista 
de Canelas, nos termos propostos.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES 
NO MONTANTE DE 2.500,00 € PARA APOIO À REA-
LIZAÇÃO, EM 2015, DAS FESTAS DE GULPILHARES 
E VALADARES E DE 600,00 € NO APOIO AOS TRA-
BALHOS DIRETOS DA JUNTA DE FREGUESIA NO 
MONTANTE GLOBAL DE 3.100,00 €
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio à União de Freguesias de Gulpilhares 
e Valadares, no montante de € 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos euros), para apoio à realização, em 
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2015, das Festas de Gulpilhares e Valadares e de € 
600,00 (seiscentos euros), no apoio aos trabalhos 
diretos da junta de freguesia, perfazendo o mon-
tante global de € 3.100,00 (três mil e cem euros), 
nos termos propostos.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FRE-
GUESIA DE AVINTES NO MONTANTE DE 22.400,00 
€ PARA APOIO À REALIZAÇÃO, EM 2015, DA FESTA 
DA BROA DE AVINTES
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio à Freguesia de Avintes, no montante 
de € 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos eu-
ros), para apoio à realização, em 2015, da Festa da 
Broa de Avintes, nos termos propostos.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FRE-
GUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO NO MONTANTE 
DE 19.500,00 € PARA APOIO À REALIZAÇÃO, EM 
2015, DA FESTA DA BIFANA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio à Freguesia de Oliveira do Douro, no 
montante de € 19.500,00 (dezanove mil e quinhen-
tos euros), para apoio à realização, em 2015, da 
Festa da Bifana, nos termos propostos.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FRE-
GUESIA DE VILAR DE ANDORINHO NO MONTANTE 
DE 17.500,00 € PARA APOIO À REALIZAÇÃO, EM 
2015, DAS FESTAS POPULARES DA DEMOCRACIA, 
EM VILA D’ESTE
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 da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atri-
buir um subsídio à Freguesia de Vilar de Andori-
nho, no montante de € 17.500,00 (dezassete mil 
e quinhentos euros), para apoio à realização, em 
2015, das Festas Populares da Democracia, em Vila 
d’Este, nos termos propostos.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO NO 
MONTANTE DE 10.100,00 € PARA APOIO À REALI-
ZAÇÃO, EM 2015, DA FESTA DO CANECO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio à União de Freguesias de Pedroso e 
Seixezelo, no montante de € 10.100,00 (dez mil e 
cem euros), para apoio à realização, em 2015, da 
Festa do Caneco, nos termos propostos.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FRE-
GUESIA DE ARCOZELO NO MONTANTE DE 3.500,00 
€ PARA APOIO À REALIZAÇÃO, EM 2015, DAS FES-
TAS DA NOSSA SENHORA DA NAZARÉ
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio à Freguesia de Arcozelo, no montante 
de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros), para 
apoio à realização, em 2015, das Festas da Nossa 
Senhora da Nazaré, nos termos propostos.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O VI-
LANOVENSE F.C. REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO 
FINANCEIRA MUNICIPAL
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o Vilanovense FC, re-
ferente a uma comparticipação financeira municipal 
para pequenas obras de manutenção, no montante 
de € 5.000,00 (cinco mil euros), nos termos proto-
colados.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O SE-
MINÁRIO MENOR SAGRADO CORAÇÃO JESUS 
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o Seminário Menor 
Sagrado Coração Jesus, referente a um apoio finan-
ceiro para atividade de formação desportiva na mo-
dalidade de andebol, no montante de € 6.000,00 
(seis mil euros), nos termos protocolados.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FÁBRI-
CA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE 
LEVER NO MONTANTE DE 1.000,00 € PARA APOIO 
À REALIZAÇÃO, EM 2015, DAS FESTAS DE LEVER
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
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ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de Santo 
André de Lever, no montante de € 1.000,00 (mil 
euros), para apoio à realização, em 2015, das Fes-
tas de Lever, nos termos propostos.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA-
ÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DE 
ARCOZELO PARA A PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DOS 
TRABALHOS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA 
RUA RIO DO VALE, EM ARCOZELO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Arcozelo, 
no montante de € 15.000,00 (quinze mil euros), 
para a promoção e execução dos trabalhos e obras 
de requalificação da Rua Rio do Vale, em Arcozelo.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA-
ÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSI-
NHO PARA A PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE REQUALIFICAÇÃO EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚ-
BLICOS
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia da União de 
Freguesias de Serzedo e Perosinho, no montante 
de € 20.000,00 (vinte mil euros), para a promoção 
e execução de obras de requalificação em diversos 
espaços públicos.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA-
ÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DE 
CANELAS PARA A PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DOS 
TRABALHOS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA 
RUA D. PEDRO IV E DA RUA DA CONSTITUIÇÃO, 
EM CANELAS
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Canelas, no 
montante de € 32.000,00 (trinta e dois mil euros), 
para a promoção e execução dos trabalhos e obras 
de requalificação da Rua D. Pedro IV e da Rua da 
Constituição, em Canelas.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA-
ÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DE 
CANIDELO PARA A PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DOS 
TRABALHOS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA 
RUA DO PICÃO, EM CANIDELO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Canidelo, 
no montante de € 10.000,00 (dez mil euros), para 
a promoção e execução dos trabalhos e obras de 
requalificação da Rua do Picão, em Canidelo.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA-
ÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DE 
OLIVEIRA DO DOURO PARA A PROMOÇÃO E EXE-
CUÇÃO DOS TRABALHOS E OBRAS DE REQUALIFI-
CAÇÃO DA RUA COLÉGIO DO SARDÃO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Oliveira do 
Douro, no montante de € 20.000,00 (vinte mil eu-
ros), para a promoção e execução dos trabalhos e 
obras de requalificação da Rua Colégio do Sardão.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA-
ÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DE 
AVINTES PARA A PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DOS 
TRABALHOS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA 
RUA PADRÃO VERMELHO, EM AVINTES
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato Interadministrativo de Delegação 
de Competências a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Avin-
tes, no montante de € 40.000,00 (quarenta mil eu-
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ros), para a promoção e execução dos trabalhos e 
obras de requalificação da Rua Padrão Vermelho, 
em Avintes.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA-
ÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DE 
MADALENA PARA APOIO AO MOVIMENTO ASSO-
CIATIVO IDEAL CLUBE MADALENENSE
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Madalena, 
no montante de € 10.000,00 (dez mil euros), para 
apoio ao Movimento Associativo Ideal Clube Mada-
lenense.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA-
ÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO 
PARA A PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA BOM SA-
MARITANO E RUA SANTA MARINHA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato Interadministrativo de Delegação 
de Competências a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia da União 
de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, no montan-
te de € 25.000,00 (vinte cinco mil euros), para a 
promoção e execução dos trabalhos e obras de re-
qualificação da Rua Bom Samaritano e Rua Santa 
Marinha.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA-
ÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA PARA A PROMOÇÃO E EXECU-
ÇÃO DOS TRABALHOS E OBRAS DE REQUALIFICA-
ÇÃO DA PRACETA QUINTA DA BELA VISTA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato Interadministrativo de Delegação 
de Competências a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia da União 
de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da 

Afurada, no montante de € 15.000,00 (quinze mil 
euros), para a promoção e execução dos trabalhos 
e obras de requalificação da Praceta Quinta da Bela 
Vista.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA-
ÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DE 
S. FÉLIX DA MARINHA PARA A PROMOÇÃO E EXE-
CUÇÃO DOS TRABALHOS E OBRAS DE REQUALIFI-
CAÇÃO DA RUA DA CORTINHA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de S. Félix da 
Marinha, no montante de € 20.000,00 (vinte mil 
euros), para a promoção e execução dos trabalhos 
e obras de requalificação da Rua da Cortinha.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA-
ÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E JUNTA DE FREGUESIA DA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LE-
VER E CRESTUMA PARA A PROMOÇÃO E EXECUÇÃO 
DOS TRABALHOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO DA 
ORLA RIBEIRINHA DE LEVER
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia da União de 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, no 
montante de € 30.000,00 (trinta mil euros), para 
a promoção e execução dos trabalhos e obras de 
manutenção da Orla Ribeirinha de Lever.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA-
ÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE 
PARA A PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA SENHORA 
DA GRAÇA, EM GRIJÓ
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia da União de 
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Freguesias de Grijó e Sermonde, no montante de 
€ 10.000,00 (dez mil euros), para a promoção e 
execução dos trabalhos e obras de requalificação 
da Rua Senhora da Graça, em Grijó.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA-
ÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALA-
DARES PARA A PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DOS TRA-
BALHOS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA 
GESTOSA E RUA DO CARVALHAL, EM VALADARES
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia da União de 
Freguesias de Gulpilhares e Valadares, no montante 
de € 30.000,00 (trinta mil euros), para a promoção 
e execução dos trabalhos e obras de requalificação 
da Rua Gestosa e Rua do Carvalhal, em Valadares.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA-
ÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DA 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR 
DO PARAÍSO PARA A PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DOS 
TRABALHOS E OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA 
EB1 CEDRO, RUA DA JUNQUEIRA DE BAIXO, RUA 
DO BARROCO, RUA GIL EANES, RUA PATRIMÓNIO, 
TRAVESSA AURELIANO LIMA, RUA DA TAPADA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato Interadministrativo de Delegação 
de Competências a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia da União 
das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, no 
montante de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), 
para a promoção e execução dos trabalhos e obras 
de requalificação da EB1 Cedro, Rua da Junqueira 
de Baixo, Rua do Barroco, Rua Gil Eanes, Rua Pa-
trimónio, Travessa Aureliano Lima, Rua da Tapada.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA-
ÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DE 
VILAR DE ANDORINHO PARA O APOIO SOCIAL – 
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Vilar de An-
dorinho, no montante de € 15.000,00 (quinze mil 
euros), para apoio social – Fundo de Emergência 
Social.
CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS CONSOLIDA-
DAS - 2014
EDOC/2015/34139
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.09.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Certificação Legal das Contas Consolidadas do 
Município de Vila Nova de Gaia, referente a 2014.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
QUINTO ACORDO DE TRANSFERÊNCIA – PLANO 
DE DISSOLUÇÃO/LIQUIDAÇÃO DA ATIVIDADE DA 
GAIANIMA, EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS E.E.M.
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.10.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Quinto acordo de transferência no âmbito do Pla-
no de Dissolução/Liquidação da Atividade da Gaia-
nima, Equipamentos Municipais, EEM.
SEXTO ACORDO DE TRANSFERÊNCIA – PLANO 
DE DISSOLUÇÃO/LIQUIDAÇÃO DA ATIVIDADE DA 
GAIANIMA, EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS E.E.M.
EDOC/2015/34139
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.09.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Sexto e último acordo de transferência no âmbito 
do Plano de Dissolução/Liquidação da Atividade da 
Gaianima, Equipamentos Municipais, EEM.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“DESFILE DAS CONFRARIAS GASTRONÓMICAS”, 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVIN-
TES
EDOC/2015/30346
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
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viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Desfile das Confrarias Gastronómicas”, solicitado 
pela Junta de Freguesia de Avintes, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“FESTAS DE SANTA MARINHA DE CRESTUMA”, SO-
LICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SAN-
DIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/30131
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Festas de Santa Marinha de Crestuma”, solicitado 
pela Junta de Freguesia da União de Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“PROCISSÃO EM HONRA DE S. TIAGO”, SOLICITA-
DO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLI-
VAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/30385
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Procissão em Honra de S. Tiago”, solicitado pela 
Junta de Freguesia da União de Freguesias de San-
dim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“FESTA DAS COLETIVIDADES DE SANDIM”, SOLI-
CITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, 
OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/30115
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 da Câmara. “À Câma-
ra.30.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas devidas por 
serviços prestados pela polícia municipal no even-
to “Festa das Coletividades de Sandim”, solicitado 
pela Junta de Freguesia da União de Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos in-
formados.

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“MARCHAS DE S. JOÃO”, SOLICITADO PELA UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARA-
ÍSO
EDOC/2015/30321
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Marchas de S. João”, solicitado pela Junta de Fre-
guesia da União de Freguesias de Mafamude e Vilar 
do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVEN-
TO “FESTAS DE VERÃO LEVER”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LE-
VER E CRESTUMA
EDOC/2015/30371
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Festas de Verão Lever”, solicitado pela Junta de 
Freguesia da União de Freguesias de Sandim, Oli-
val, Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“14º PASSEIO DE BICICLETA”, SOLICITADO PELA 
COOPERATIVA DE SERVIÇOS DA QUINTA DA BELA 
VISTA – URBICOOPE CRL
EDOC/2015/30842
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por servi-
ços prestados pela polícia municipal no evento “14º 
Passeio de Bicicleta”, solicitado pela Cooperativa de 
Serviços da Quinta da Bela Vista – Urbicoope CRL, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVEN-
TO “EUROPEAN STAR MEETING”, SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO STARS RIDERS PORTUGAL
EDOC/2015/21145
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, apenas 
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no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“European Star Meeting”, solicitado pela Associação 
Stars Riders Portugal, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“ST. ANTÓNIO DE BRITO”, SOLICITADO PELA JUN-
TA DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2015/25546
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por servi-
ços prestados pela polícia municipal no evento “St. 
António de Brito”, solicitado pela Junta de Freguesia 
de S. Félix da Marinha, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“JOGO DE FUTEBOL DE SOLIDARIEDADE”, SOLICI-
TADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, 
OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/26953
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 da Câmara. “À Câma-
ra.16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Jogo de Futebol de Solidariedade”, solicitado pela 
Junta de Freguesia da União de Freguesias de San-
dim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“CAMINHADA PELA VIDA”, SOLICITADO PELA JUN-
TA DE FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2015/26434
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 da Câmara. “À Câma-
ra.16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas devidas por 
serviços prestados pela polícia municipal no even-
to “Caminhada pela Vida”, solicitado pela Junta de 
Freguesia da Madalena, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 

“FEIRA MEDIEVAL DE CANELAS”, SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DA CANELAS
EDOC/2015/25866
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 da Câmara. “À Câma-
ra.16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Feira Medieval de Canelas”, solicitado pela Junta 
de Freguesia de Canelas, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“PROCISSÃO CORPO DE DEUS”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LE-
VER E CRESTUMA
EDOC/2015/26428
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 da Câmara. “À Câma-
ra.16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Procissão Corpo de Deus”, solicitado pela Junta de 
Freguesia da União de Freguesias de Sandim, Oli-
val, Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“NOITES DE VERÃO”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2015/24892
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Noites de Verão”, solicitado pela Junta de Fregue-
sia da União de Freguesias de Grijó e Sermonde, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVEN-
TO “FEIRA MEDIEVAL”, SOLICITADO PELO AGRUPA-
MENTO DE ESCOLAS DR. COSTA MATOS
EDOC/2015/26833
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 da Câmara. “À Câma-
ra.16.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
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viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Feira Medieval”, solicitado pelo Agrupamento de 
Escolas Dr. Costa Matos, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“DESFILE DE SÃO JOÃO”, SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO OS MARAVILHAS
EDOC/2015/28795
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 da Câmara. “À Câma-
ra.17.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Desfile de São João”, solicitado pela Associação os 
Maravilhas, nos termos informados.
AÇÃO ESPECIAL PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGA-
ÇÕES PECUNIÁRIAS EMERGENTES DE CONTRATO 
Nº 77617/14.6YIPRT DA INSTÂNCIA LOCAL DE 
VILA NOVA DE GAIA – SEÇÃO CÍVEL – J5 – AUTO-
RA: OVO SOLUTIONS, SOLUÇÕES AMBIENTAIS SA 
E RÉU: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/31690
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 da Câmara. “À Câma-
ra.01.07.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROC.º Nº 760/12.6BEPRT - TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO E FISCAL DO PORTO – AUTORA: GASPE 
COMBUSTÍVEIS LDª E RÉU: MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA
EDOC/2015/31841
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 da Câmara. “À Câma-
ra.30.06.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL Nº 2906/12.5BEPRT PRO-
POSTA POR IBERKING – RESTAURAÇÃO, SA CON-
TRA A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/34147
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 da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROJETO DO REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO 
CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE VILA NOVA DE 
GAIA
EDOC/2015/32390
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 da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
e submeter a audiência dos interessados ou consul-
ta pública, nos termos dos artigos 100º, nº 3, alí-
nea c) e 101º do Anexo ao Decreto-Lei nº 4/2015, 
de 7 de janeiro, o projeto do Regulamento de Uti-
lização do Centro de Alto Rendimento de Vila Nova 
de Gaia, nos termos informados.
PENHORA DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA EXECU-
TADA NO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO E CONCES-
SÃO DE EXPLORAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 
DA AFURADA E ESPAÇO DESTINADO A RESTAU-
RANTE, CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
EDOC/2015/34506
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 75, apenas 
no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

CONTRATO PILOTO DE GESTÃO DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA, AO ABRIGO DO DL 29/2011, 28.02 
– ERROS/OMISSÕES E PRORROGAÇÃO DE DATA 
PARA PROPOSTAS
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 da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a rejeição dos erros/omissões reportados, a elimi-
nação do ponto 3.5.4. das Condições Técnicas Es-
peciais (CTE) do Caderno de Encargos, alteração a 
redação dos pontos 2.4.5.2. e 3.5.3., todos da par-
te 3 das referidas CTE, a manutenção da suspensão 
do prazo, bem como, a prorrogação do prazo para 
apresentação de propostas, nos termos da Infor-
mação INT-CMVNG/2015/18133
CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO E INSTA-
LAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TENDO EM VISTA A 
MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DE VILA NOVA DE 
GAIA – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA
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 da Câmara. “À Câmara 
para ratificação.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 15.07.2015 
que aprovou a informação INT-CMVNG/2015/18173.
PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTO 
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E ENTIDADES ADJUDICANTES TENDO POR OBJE-
TO A FORMAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SEGUROS E DECISÃO DE CONTRA-
TAR, ABERTURA DE PROCEDIMENTO, APROVAÇÃO 
DE PEÇAS – CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICI-
DADE INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS
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 da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a formação de agrupamentos de entidades adju-
dicantes tendo por objeto a formação de contrato 
de prestação de serviços de seguros; a abertura 
de procedimento; aprovação de peças e designação 
do respetivo júri, nos termos da Informação INT-
-CMVNG/2015/18104.
ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRE-
TO DE ACORDO COM A ALÍNEA A) DO Nº 1 DO 
ARTº 20 DO CCP PARA A AQUISIÇÃO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA, 
PELO VALOR DE 72.500,00 € + IVA, CONVIDANDO 
A APRESENTAR PROPOSTA A INOVAGAIA – ASSO-
CIAÇÃO PARA O CENTRO DE INCUBAÇÃO DE BASE 
TECNOLÓGICA DE VILA NOVA DE GAIA
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 da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, emitir 
parecer prévio favorável para a abertura de um 
procedimento por ajuste direto de acordo com a alí-
nea a) do nº 1 do art.º 20º do CCP para Aquisição 
de Prestação de Serviços de Consultadoria Técni-
ca, pelo valor de € 72.500,00 + IVA, convidando a 
apresentar proposta a Inovagaia – Associação para 
o Centro de Incubação de Base Tecnológica de Vila 
Nova de Gaia, nos termos informados
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A VIANA DO CAS-
TELO NO DIA 04 DE JULHO DE 2015, SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE 
SANTA ISABEL
EDOC/2015/22732
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 da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, na desloca-
ção a Viana do Castelo, no dia 04 de julho de 2015, 
solicitado pela Associação Desportiva e Cultural de 

Santa Isabel, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A CANTANHEDE NO 
DIA 11 DE JULHO DE 2015, SOLICITADO PELA AS-
SOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTUAL 
DO RANCHO REGIONAL DE GULPILHARES
EDOC/2015/33936
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 da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, na deslo-
cação a Cantanhede, no dia 11 de julho de 2015, 
solicitado pela Associação Desportiva, Recreativa 
e Cultural do Rancho Regional de Gulpilhares, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A FÁTIMA NO DIA 
03 DE JULHO DE 2015, SOLICITADO PELO CENTRO 
SOCIAL PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/33479
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 da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, na desloca-
ção a Fátima, no dia 03 de julho de 2015, solicitado 
pelo Centro Social Paroquial de Oliveira do Douro, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO À BIBLIOTECA MU-
NICIPAL DE GAIA NO DIA 10 DE JULHO DE 2015, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDA-
DE SOCIAL DOS IDOSOS DE CANIDELO
EDOC/2015/33677
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 da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, na desloca-
ção à Biblioteca Municipal de Gaia, no dia 10 de 
julho de 2015, solicitado pela Associação de Solida-
riedade Social dos Idosos de Canidelo, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
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RAS MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO À FUNDAÇÃO 
DE SERRALVES NO DIA 08 DE JULHO DE 2015, SO-
LICITADO PELA ABRAÇO – ASSOCIAÇÃO DE APOIO 
A PESSOAS COM VIH/SIDA
EDOC/2015/33161
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 84, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, na desloca-
ção à Fundação de Serralves, no dia 08 de julho de 
2015, solicitado pela Abraço – Associação de Apoio 
a Pessoas com VIH/SIDA, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA SE-
NHORA DA HORA, FREGUESIA DE PEDROSO
EDOC/2015/29987
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 85, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua Senhora da 
Hora, Pedroso, União das Freguesias de Pedroso e 
Seixezelo, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DO 
TÚNEL, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/9013
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 86, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua do Túnel, 
freguesia de Oliveira do Douro, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DOS 
SABUGOS, FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2015/29009
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 87, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua dos Sabu-
gos, freguesia de Canelas, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DE 
SÁ, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/30867
Foi presente o documento referido em epígrafe que 

se anexa no final por fotocópia sob o nº 88, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua de Sá, fre-
guesia de Oliveira do Douro, nos termos informa-
dos.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA QUIN-
TA AMARELA E A RUA DA PÓVOA DE CIMA, GRIJÓ
EDOC/2015/10599
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 89, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua Quinta Ama-
rela e a Rua da Póvoa de Cima, Grijó, União das 
freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DA 
IGREJA, RUA DO MEIRAL, RUA DO CORGO, RUA DO 
VISO, RUA DO PANICEIRO, RUA DA IGREJA, FRE-
GUESIA DE CANIDELO, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE 
PROCISSÃO, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUE-
SIA DE CANIDELO
EDOC/2015/29239
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 90, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa por interrupção 
de trânsito na Rua da Igreja, Rua do Meiral, Rua 
do Corgo, Rua do Viso, Rua do Paniceiro, Rua da 
Igreja, Freguesia de Canidelo, devido à realização 
de procissão, solicitado pela Junta de Freguesia de 
Canidelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DA 
PRAIA ENTRE RUA MANUEL MARQUES GOMES E O 
CAIS DO LUGAN, NA RUA QUINTA DAS CHÃS, EM 
TODOS OS ARRUAMENTOS NO INTERIOR DO PE-
RÍMETRO CONSTITUÍDO PELAS RUAS DA PRAIA, 
CAIS DO LUGAN, DE SÃO PEDRO, ABÍLIO DE AZE-
VEDO E DA ASSOCIAÇÃO, DEVIDO A REALIZAÇÃO 
DAS FESTAS EM HONRA DE S. PEDRO DE AFURA-
DA, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/28266
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 91, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.01.07.2015”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa por interrupção 
de trânsito na Rua da Praia entre a Rua Manuel 
Marques Gomes e o Cais do Lugan, na Rua Quinta 
das Chãs, em todos os arruamentos no interior do 
perímetro constituído pelas Ruas da Praia, Cais do 
Lugan, de São Pedro, Abílio de Azevedo e da Asso-
ciação, devido à realização das Festas em Honra de 
S. Pedro de Afurada, solicitado pela Junta de Fre-
guesia da União de Freguesias de Santa Marinha e 
São Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DE SAN-
TA MARINHA, RUA DOM AFONSO III, RUA GUI-
LHERME GOMES FERNANDES, LARGO SAMPAIO 
BRUNO, RUA DAS SETE PASSADAS, RUA SERPA 
PINTO, AVENIDA RAMOS PINTO, AVENIDA DIOGO 
LEITE, RUA CÂNDIDO DOS REIS, RUA LUÍS DE CA-
MÕES E RUA GENERAL TORRES, SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/32239
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 92, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa por interrupção 
de trânsito na Rua de Santa Marinha, Rua Dom 
Afonso III, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Largo 
Sampaio Bruno, Rua das Sete Passadas, Rua Serpa 
Pinto, Avenida Ramos Pinto, Avenida Diogo Leite, 
Rua Cândido dos Reis, Rua Luís de Camões e Rua 
General Torres, solicitado pela Junta de Freguesia 
da União de Freguesias de Santa Marinha e São 
Pedro da Afurada, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEI-
ROS SAPADORES E PROTEÇÃO CIVIL, SOLICITADO 
POR ELVIRA GUEDES DE SOUSA
EDOC/2015/44930
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 93, apenas 
no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa devida por servi-
ços prestados pelos Bombeiros Sapadores e Prote-
ção Civil, solicitado por Elvira Guedes de Sousa, nos 
termos informados.
ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CE-
LEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DIRETORES 
DE AGRUPAMENTOS E ESCOLAS PÚBLICAS
EDOC/2015/32493

Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 94, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.13.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
adenda ao Protocolo de Cooperação celebrado en-
tre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associação 
Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas 
Públicas em 28 de agosto de 2013, nos termos pro-
tocolados.
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A ASSO-
CIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA NOVA 
DE GAIA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 95, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e a Associação Comercial 
e Industrial de Vila Nova de Gaia, relativo à atri-
buição de manuais escolares – 1º e 2º. CEB – Ano 
Letivo 2015/2016, nos termos protocolados.

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 € 64,39 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO EVENTO “XXXII FESTIVAL DE 
FOLCLORE”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/32405
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 96, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 64,39 (sessenta e quatro euros e trinta e nove 
cêntimos), relativa à realização do evento “XXXII 
Festival de Folclore”, 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 € 121,78 RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “PIQUENIQUE”, SO-
LICITADO PELO CLUBE DESPORTIVO DO TORRÃO
EDOC/2015/32253
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 97, apenas 
no original.
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Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 121,78 (cento e vinte e um euros e setenta 
e oito cêntimos), relativa à realização do evento 
“Piquenique”, solicitado pelo Clube Desportivo do 
Torrão, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 43,39 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “KARAOKE”, SOLICITA-
DO PELA ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO DE VALADARES
EDOC/2015/33098
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 98, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 43,39 (quarenta e três euros e trinta e nove 
cêntimos), relativa à realização do evento “Kara-
oke”, solicitado pela Associação do Orfeão de Vala-
dares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 53,78 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTIVAL DE FOLCLO-
RE”, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 
E CULTURAL DE SANTA ISABEL
EDOC/2015/33071
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 99, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 53,78 (cinquenta e três euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização do evento “Festival 
de Folclore”, solicitado pela Associação Desportiva 
e Cultural de Santa Isabel, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 43,39 RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “MÚSICA AO VIVO”, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO DE 
VALADARES
EDOC/2015/33095
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 100, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 43,39 (quarenta e três euros e trinta e nove 
cêntimos), relativa à realização do evento “Música 
ao Vivo”, solicitado pela Associação do Orfeão 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 € 92,89 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “4ª FEIRA DO LIVRO”, 
SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE MA-
FAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/33883
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 101, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 92,89 (noventa e dois euros e oitenta e nove 
cêntimos), relativa à realização do evento “4ª Feira 
do Livro”, solicitado pela União de Freguesias de 
Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 247,90 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “NOITES DE VERÃO”, 
SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRI-
JÓ E SERMONDE
EDOC/2015/32836
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 102, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 247,90 (duzentos e quarenta e sete euros e 
noventa cêntimos), relativa à realização do evento 
“Noites de Verão”, solicitado pela União de Fregue-
sias de Grijó e Sermonde, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 175,90 RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTAS EM HONRA 
DE SÃO BENTO E SÃO PEDRO”, SOLICITADO PELA 
FÁBRICA DA IGREJA S. PEDRO PEDROSO
EDOC/2015/32355
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 103, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no va-
lor de € 175,90 (cento e setenta e cinco euros e 
noventa cêntimos), relativa à realização do evento 
“Festas em Honra de São Bento e São Pedro”, soli-
citado pela Fábrica da Igreja S. Pedro Pedroso, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 195,78 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA DE SANTA MA-
RINHA”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA 
EM PARCERIA COM A CONFRARIA DO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO
EDOC/2015/33317
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 104, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no va-
lor de € 195,78 (cento e noventa e cinco euros e 
setenta e oito cêntimos), relativa à realização do 
evento “Festa de Santa Marinha”, solicitado pela 
União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro 
da Afurada em parceria com a Confraria do Santís-
simo Sacramento, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 147,90 RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTAS DO DI-
VINO SALVADOR”, SOLICITADO POR BERNARDINO 
PINHO DE SOUSA
EDOC/2015/33252
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 105, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no va-
lor de € 147,90 (cento e quarenta e sete euros e 
noventa cêntimos), relativa à realização do evento 
“Festas do Divino Salvador”, solicitado por Bernar-
dino Pinho de Sousa, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 45,78 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTAS EM HONRA DE 
NOSSA SENHORA DA SAÚDE”, SOLICITADO POR 
ANTÓNIO MARTINS BARBOSA, NA QUALIDADE DE 
MEMBRO DA COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE 
NOSSA SENHORA DA SAÚDE

EDOC/2015/32696
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 106, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 45,78 (quarenta e cinco euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização do evento “Festas 
em Honra de Nossa Senhora da Saúde”, solicita-
do por António Martins Barbosa, na qualidade de 
membro da Comissão de Festas em Honra de Nossa 
Senhora da Saúde, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 52,78 RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “XXIII FESTIVAL DE 
FOLCLORE ”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/33128
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 107, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
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 (cinquenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização do evento “XXIII 
Festival de Folclore”, 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 € 95,78 RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA DAS TASQUI-
NHAS DE OLIVAL”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRES-
TUMA
EDOC/2015/32573
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 108, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 95,78 (noventa e cinco euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização do evento “Festa 
das Tasquinhas de Olival”, solicitado pela União de 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
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PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 189,90  RELATI-
VA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA EM HONRA 
DE SÃO TIAGO DE OLIVEIRA DO DOURO”, SOLI-
CITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 
OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/32850
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 109, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 189,90 (cento e oitenta e nove euros e noven-
ta cêntimos), relativa à realização do evento “Festa 
em Honra de São Tiago de Oliveira do Douro”, so-
licitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Oliveira 
do Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELO LICENCIAMENTO DE DIVERTIMENTO 
PÚBLICO, SOLICITADO PELO CENTRO CULTURAL 
DESPORTIVO ARCA DE NOÉ – PROC.º 2028/15 - 
CANIDELO
EDOC/2015/25255
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 110, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de redução da taxa relativa ao licencia-
mento de divertimento público, no valor de € 12,00 
(doze euros), solicitado pelo Centro Cultural Des-
portivo Arca de Noé – Proc.º 2028/15, Freguesia de 
Canidelo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELO LICENCIAMENTO DE DIVERTIMENTO 
PÚBLICO,  SOLICITADO POR JOSÉ CUSTÓDIO NO-
GUEIRA DA SILVA – PROC.º 2209/15 – GULPILHA-
RES E VALADARES
EDOC/2015/31914
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 111, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de redução da taxa relativa ao licencia-
mento de divertimento público, no valor de € 12,00 
(doze euros), solicitado por José Custódio Nogueira 
da Silva – Proc.º 2209/15 – Gulpilhares e Valada-
res, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELO LICENCIAMENTO DE DIVERTIMENTO 
PÚBLICO, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGRE-
JA DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE PEDROSO – 
PROC.º 2616/15 – PEDROSO E SEIXEZELO

EDOC/2015/31928
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 112, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de redução da taxa relativa ao licencia-
mento de divertimento público, no valor de € 12,00, 
(doze euros) solicitado pela Fábrica da Igreja da 
Freguesia de S. Pedro de Pedroso – Proc.º 2616/15 
– União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELO LICENCIAMENTO DE DIVERTIMENTO 
PÚBLICO, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGRE-
JA DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE PEDROSO – 
PROC.º 2739/15 – PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2015/34119
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 113, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de redução da taxa relativa ao licencia-
mento de divertimento público, no valor de € 12,00 
(doze euros), solicitado pela Fábrica da Igreja da 
Freguesia de S. Pedro de Pedroso – Proc.º 2739/15 
– União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELO LICENCIAMENTO DE DIVERTIMEN-
TO PÚBLICO, SOLICITADO POR ANTÓNIO MARTINS 
BARBOSA – PROC.º 2816/15 – UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/33696
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 114, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.15.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de redução da taxa relativa ao licencia-
mento de divertimento público, no valor de € 12,00 
(doze euros), solicitado por António Martins Bar-
bosa – Proc.º 2816/15 – União de Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos in-
formados.
VERSÃO FINAL DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DA 
ÁREA ENVOLVENTE AO ANTIGO CAMPO DE JOGOS 
DE VALADARES, UNIÃO DE FREGUESIAS DE GUL-
PILHARES E VALADARES E RESPETIVA OPERAÇÃO 
DE REPARCELAMENTO E MINUTA DO CONTRATO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO – PROCEDIMENTOS 
A DESENVOLVER PARA A CONCLUSÃO DA UNIDA-
DE DE EXECUÇÃO
EDOC/2015/14383
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Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 115, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a versão final da Unidade de Execução por Coope-
ração, designada “Unidade de Execução da área en-
volvente ao antigo campo de Jogos de Valadares” e 
respetiva Operação de Reparcelamento, bem como 
a minuta do Contrato de Desenvolvimento Urbano, 
nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS A 
TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E MUNICI-
PAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR MANUEL 
JOÃO PIMENTA GOUVEIA – PROCESSO Nº 4422/11 
- PL
EDOC/2015/32584
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 116, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas a título de licen-
ça de construção e municipal de urbanização, solici-
tado por Manuel João Pimenta Gouveia – Proc.º nº 
4422/11 – PL, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
A TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E MUNI-
CIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR B.J.C 
– COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AUTOMÓVEIS LDª 
– PROCESSO Nº 3094/13 - PL
EDOC/2015/32587
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 117, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas a título de licença 
de construção e municipal de urbanização, solicita-
do por B.J.C. – Comércio e Indústria de Automóveis 
Ld.ª – Proc.º nº 3094/13 – PL, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
MARIA DAS DORES MOREIRA RODRIGUES – PRO-
CESSO Nº 4881/13 - PL
EDOC/2015/32586
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 118, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.06.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
PEDRO MIGUEL MOREIRA FERREIRA – PROCESSO 
Nº 5325/14 - PL
EDOC/2015/32585
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 119, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.06.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS A 
TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E MUNICI-
PAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO PELA PARÓ-
QUIA DE GULPILHARES, REPRESENTADA PELO SR. 
PADRE ANTÓNIO ALVES SOUSA – PROCESSO Nº 
1687/15 - PPI
EDOC/2015/32588
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 120, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.06.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas a título de li-
cença de construção e municipal de urbanização, 
solicitado pela Paróquia de Gulpilhares, representa-
da pelo Sr. Padre António Alves Sousa – Proc.º nº 
1687/15 – PPI, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE REPAVIMENTAÇÃO INTE-
GRAL DE ARRUAMENTO, SOLICITADO POR ÂNGELO 
PINTO DE MACEDO – PROCESSO 695/76 – PL - CA-
NIDELO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 121, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de repavimentação integral do arruamen-
to, solicitado por Ângelo Pinto de Macedo – Proc.º 
nº 695/76 – PL, Freguesia de- Canidelo, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA MUNICIPAL DE UR-
BANIZAÇÃO, SOLICITADO POR ÂNGELO SOUSA 
OLIVEIRA – PROCESSO 2671/14 – PL – UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SANDIM/OLIVAL, LEVER E CRES-
TUMA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 122, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa municipal de ur-
banização, solicitado por Ângelo Sousa Oliveira – 
Proc.º nº 2671/14 – PL, União de Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos in-
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formados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E DA TAXA DE LI-
CENÇA DE CONSTRUÇÃO, SOLICITADO PELA SO-
CIEDADE FILARMÓNICA DE CRESTUMA – PRO-
CESSO 1450/11 – PL - UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANDIM/OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 123, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa municipal de ur-
banização e da taxa de licença de construção, so-
licitado pela Sociedade Filarmónica de Crestuma 
– Proc.º nº 1450/11 – PL, União de Freguesias de 
Sandim/Olival, Lever e Crestuma, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DEVIDA PELO LI-
CENCIAMENTO DA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLI-
CO, SOLICITADO POR MARIA RAQUEL OLIVEIRA 
VALENTE – PROCESSO 1660/15 – PL - ARCOZELO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 124, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir o pedido de isenção da taxa devida pelo licen-
ciamento da ocupação de espaço público, solicita-
do por Maria Raquel Oliveira Valente – Proc.º nº 
1660/15 – PL, Arcozelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA LIGA DOS 
AMIGOS DO CENTRO HOSPITALAR DE GAIA – PRO-
CESSO 140/14 - CANIDELO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 125, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de publicidade, 
solicitado pela Liga dos Amigos do Centro Hospita-
lar de Gaia – Proc.º nº 140/14, Freguesia de Cani-
delo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
DAS ALDEIAS DE CRIANÇAS S.O.S. PORTUGAL – 
PROCESSO 281/14 – GULPILHARES E VALADARES
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 126, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas de publicidade, 

solicitado pela Associação das Aldeias de Crianças 
S.O.S. Portugal – Proc.º nº 281/14, União de Fre-
guesias de Gulpilhares e Valadares, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE CERTIDÃO, SOLICITADO POR PAULO 
DOURADO – PROCESSO 2640/15 - CANIDELO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 127, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a emissão de certidão solicitada por Paulo Dourado, 
relativa ao Proc.º nº 2640/15, Freguesia de Cani-
delo, nos termos informados.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues e o Senhor Vereador, 
Firmino Jorge Anjos Pereira ausentaram-se da reu-
nião.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA A 
TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO, SOLICITA-
DO PELO CLUBE FUTEBOL OLIVEIRA DO DOURO – 
PROCESSO 1949/14 – PL – OLIVEIRA DO DOURO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 128, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa a título de licença 
de construção, solicitado pelo Clube Futebol Olivei-
ra do Douro – Proc.º nº 1949/14 – PL, Freguesia de 
Oliveira do Douro, nos termos informados.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues e o Senhor Vereador, 
Firmino Jorge Anjos Pereira entraram na reunião.
RECLAMAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE TAXA DEVIDA 
PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS APRESEN-
TADA POR ANTÓNIO MARTINS E FILHOS LDª – PRO-
CESSO Nº 1151/15 – PC – JUNTA DE FREGUESIA 
DE SANTA MARINHA E DE S. PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/32595
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 129, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir a reclamação apresentada por António Martins 
e Filhos Ld.ª – Proc.º 1151/15 – PC, Junta de Fre-
guesia da União de Freguesias de Santa Marinha 
e de S. Pedro da Afurada, referente à liquidação 
de taxa devida pela instalação e funcionamento de 
posto de abastecimento de combustíveis e manter 
o despacho do Exmº Senhor Vice-Presidente de 26 
de Março de 2015, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE TAXA DEVIDA 
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PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS APRE-
SENTADA POR ANTÓNIO MARTINS E FILHOS LDª 
– PROCESSO Nº 1152/15 – PC - JUNTA DE FRE-
GUESIA DE SANTA MARINHA E DE S. PEDRO DA 
AFURADA
EDOC/2015/32589
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 130, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir a reclamação apresentada por António Martins 
e Filhos Ld.ª – Proc.º 1152/15 – PC, Junta de Fre-
guesia da União das Freguesias de Santa Marinha 
e de S. Pedro da Afurada, referente à liquidação 
de taxa devida pela instalação e funcionamento de 
posto de abastecimento de combustíveis e manter 
o despacho do Exmº Senhor Vice-Presidente de 26 
de Março de 2015, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE TAXA DEVIDA 
PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS APRESEN-
TADA PELA GEPOIL – SOCIEDADE GESTORA DE 
POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
LDª – PROCESSO Nº 1138/15 - PC
EDOC/2015/32591
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 131, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada por Gepoil – Sociedade 
Gestora de Postos de Abastecimento de Combustí-
veis Ld.ª – Proc.º 1138/15 – PC, Freguesia de Ar-
cozelo, referente à liquidação de taxa devida pela 
instalação e funcionamento de posto de abasteci-
mento de combustíveis e manter o despacho do 
Exmº Senhor Vice-Presidente de 26 de Março de 
2015, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DEVIDAS 
PELA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE INFRAESTRU-
TURAS DE RADIOCOMUNICAÇÕES APRESENTADA 
PELA NOS COMUNICAÇÕES SA – PROCESSO Nº 
4240/14 – ANT
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 132, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada pela NOS Comunicações 
SA – Proc.º 4240/14 - ANT, referente à liquidação 
de taxas devidas pela instalação de estações de 
infraestruturas de radiocomunicações e manter o 
despacho do Exmº Senhor Vice-Presidente de 26 

de Novembro de 2014, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DEVIDAS 
PELA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE INFRAESTRU-
TURAS DE RADIOCOMUNICAÇÕES APRESENTADA 
PELA NOS COMUNICAÇÕES SA – PROCESSO Nº 
1184/15 – ANT
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 133, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada pela NOS Comunicações 
SA – Proc.º 1184/15 - ANT, referente à liquidação 
de taxas devidas pela instalação de estações de 
infraestruturas de radiocomunicações e manter o 
despacho do Exmº Senhor Vice-Presidente de 26 
de Março de 2015, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE TAXAS DEVIDAS 
PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POSTO 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, APRE-
SENTADA POR ANTÓNIO MARTINS E FILHOS LDª 
– PROCESSO Nº 1145/15 – PC – UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE MAFAMUDE/VILAR DO PARAÍSO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 134, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir a reclamação apresentada por António Martins 
e Filhos Ld.ª – Proc.º 1145/15 – PC – Junta de fre-
guesia da União de Freguesias de Mafamude e Vilar 
do Paraíso, referente à liquidação de taxa devida 
pela instalação e funcionamento de posto de abas-
tecimento de combustíveis e manter o despacho do 
Exmº Senhor Vice-Presidente de 26 de Março de 
2015, nos termos informados.
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – JU-
NHO 2015
EDOC/2015/33174
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 135, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.07.07.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSOS
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVA À OCUPAÇÃO DO SOLAR CONDES DE RE-
SENDE, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO RECREA-
TIVA E CULTURAL DE SERZEDO 
EDOC/2015/32102
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 136, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
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ra.01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa relativa à ocupa-
ção do Solar Condes de Resende, solicitado pela 
Associação Recreativa e Cultural de Serzedo, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
RELATIVA À UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA AS-
SEMBLEIA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO DAS COLETIVIDADES DE VILA NOVA DE 
GAIA – PROCESSO Nº 42/15
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 137, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa relativa à utiliza-
ção do auditório da Assembleia Municipal, solicita-
do pela Associação das Coletividades de Vila Nova 
de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA RE-
LATIVA À CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA BIBLIO-
TECA MUNICIPAL, SOLICITADO PELO CONSELHO 
PORTUGUÊS PARA A PAZ E COOPERAÇÃO
EDOC/2015/33233
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 138, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa relativa à cedên-
cia do auditório da biblioteca municipal, solicitado 
pelo Conselho Português para Paz e Cooperação, 
nos termos informados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 139, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS DE VOZ E DADOS 
COM COMODATO DE EQUIPAMENTO
EDOC/2015/10830
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 140, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.01.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o relatório final do júri do procedimento daí resul-
tando, o não provimento da pronúncia/ reclamação 
apresentada pela concorrente Vodafone Portugal 
– Comunicações Pessoais, S.A., pelos fundamen-
tos expostos, e, a adjudicação à concorrente Meo 
– Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., na 
parte a suportar pelo Município a executar de acor-
do com a efetiva utilização dos serviços pelos pre-

ços unitários constantes da proposta, no montante 
estimado anual de 95.500.00€, acrescido de Iva e 
total, para o período de 24 meses e possível reno-
vação, no total de 286.500.00€, acrescido de Iva, 
nos termos informados.
O Sr. Presidente deu início à INTERVENÇÃO DO PÚ-
BLICO
MARCOS RODRIGUES – Referiu-se ao processo nº 
189/2013 sobre uma construção ilegal. Disse que 
esteve presente numa reunião pública de Câma-
ra onde expôs a situação e que o Sr. Presidente 
terá referido que os proprietários já tinham sido 
notificados em 10 de outubro passado. Disse que a 
construção ilegal ainda não foi demolida, pelo que, 
solicitou uma informação sobre a situação do pro-
cesso.
AURORA MARIA SANTOS FERREIRA – Solicitou o 
arranjo da Rua Outeiral e das Barreiras (Serzedo 
– Grijó). Disse que expôs a questão à Câmara an-
terior e que não conseguiu obter uma solução para 
o problema.
O Sr. Presidente relativamente à intervenção do Sr. 
Munícipe Marcos Rodrigues referiu que o prazo de 
180 dias para o proprietário demolir a construção, 
terminou no dia 02/07/2015 e a demolição não foi 
efetuada. Que agora o Município irá abrir um pro-
cesso financeiro, para proceder à demolição coer-
civamente. 
Relativamente à intervenção da Sr.ª Munícipe Au-
rora Ferreira disse que a Câmara Municipal está a 
desenvolver um processo urbanístico de legalização 
do centro hípico e é no âmbito dessa legalização 
que a Câmara pretende aproveitar fazer o arranjo 
da rua, imputando ao proprietário do centro hípico 
alguma responsabilidade e assumindo em parceria 
com a Câmara, o restante. No que diz respeito à 
Rua das Barreiras, disse que a Câmara Municipal 
vai analisar a situação em concreto.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 Ho-
ras e 20 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, Manuela Fernanda da Rocha Garrido a Direto-
ra Municipal de Administração e Finanças e Secre-
tária da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)
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C.1. DESPACHOS

DESPACHO N.º 29/DMAF/2015
Considerando, 
A delegação e subdelegação de competências que 
me foram conferidas pelo Senhor Presidente da Câ-
mara Municipal, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues e 
pelos senhores Vereadores, Dr. Manuel Monteiro e 
Dra. Elisa Cidade, pelos despachos 17/PCM/2015, 
20/VEC/2015, 21/VMM/2015 e Despachos retifica-
tivos 22/2015, 25/2015 e 24/2015, respetivamen-
te; 
Que de acordo com o estabelecido nos supracitados 
despachos de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação. 
Assim, 
1. Subdelego nas Senhores Diretoras de De-
partamento, Chefe de Divisão e Coordenadora 
Técnica a seguir identificadas, com poderes 
de subdelegação, as seguintes competências: 
1.1. Na Senhora Directora do Departamento 
de Administração Geral, Dr.ª Hermenegilda 
Maria Cunha e Silva: 
1.1.1. Rececionar e encaminhar para os respe-
tivos serviços, para análise e tratamento, toda a 
correspondência recebida e os pedidos de junção 
de documentos, pareceres ou outros necessários à 
elaboração de despacho final na área deste Depar-
tamento; 
1.1.2. Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente da área do Departamento, 
bem como, neste âmbito, assinar a respetiva cor-
respondência; 
1.1.3. Rececionar e encaminhar para os diferentes 
Serviços Municipais, toda a correspondência, expo-
sições, mails e requerimentos entrados na Câmara 
Municipal; 
1.1.4. Autorizar a passagem de certidões ou foto-
cópias autenticadas e remessa aos interessados, 
relativas a processos ou documentos constantes de 
processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais com respeito pelas 
salvaguardas estabelecidas por lei; 
1.1.5. Autenticar e certificar os documentos referi-
dos em 1.1.4; 
1.1.6. Autorizar termos de abertura e encerramen-
to em livros sujeitos a essa formalidade, exceto os 
livros de obra; 
1.1.7. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos; 
1.1.8. Assinatura de documentos para enviar a ou-
tras entidades; 
1.1.9 Autorizar passagem de termos de identidade, 
idoneidade e justificação administrativa;
1.1.10. Assistir às reuniões de Câmara, redigir e 
subscrever as atas de reunião de Câmara, nas mi-
nhas ausências e impedimentos; 

1.1.11. Remeter à Assembleia Municipal os assun-
tos para aprovação e reencaminha-los para os res-
petivos serviços, após decisão daquela; 
1.1.12. Praticar os atos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício das compe-
tências previstas nas alíneas t) e x) do n.º 1, do 
artigo 35º Lei n° 75/2013, de 12 de setembro; 
1.1.13. A competência para a emissão do certifi-
cado de registo de cidadão da União Europeia, nos 
termos previstos no artigo 14.° da Lei 37/2006, de 
9 de Agosto; 
1.1.14. Proceder à eliminação de documentos nos 
termos legais e assinar a correspondência expe-
dida, no âmbito dos procedimentos de eliminação 
com destino às entidades públicas competentes; 
1.1.15. Proceder à conferência de faturas da área 
do Departamento; 
1.1.16. No âmbito do Departamento e em matéria 
de recursos humanos, praticar os seguintes atos: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
-Justificar faltas. 
1.2. Na Senhora Directora do Departamento 
de Planeamento e Controlo Financeiro, Dr.ª 
Maria José da Cunha Baganha: 
1.2.1. Rececionar e encaminhar para os respe-
tivos serviços, para análise e tratamento, toda a 
correspondência recebida e os pedidos de junção 
de documentos, pareceres ou outros necessários à 
elaboração de despacho final na área deste Depar-
tamento; 
1.2.2. Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente da área do Departamento, 
bem como, neste âmbito, assinar a respetiva cor-
respondência; 
1.2.3. Praticar os atos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da compe-
tência prevista na alínea i) do n.º 1, do artigo 35º 
Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, bem como as 
referentes à TMDP e participação no IRS; 
1.2.4. Autorizar a realização e pagamento de des-
pesa em cumprimento de contratos de adesão, 
previamente autorizados, através de despacho ou 
deliberação, com correto cabimento legal no orça-
mento em vigor;
1.2.5. Autorizar a anulação de débitos ao tesourei-
ro, quando debitados em duplicado; 
1.2.6. Assinar requisições externas de despesa/
contabilísticas (RED's/REC's) até ao montante de 
25.000,00 €; 
1.2.7. Assinatura de descontos e retenções, men-
sais, para envio a entidades externas ao Município; 
1.2.8. Assinar recibos para enviar a outras entida-
des e resumos diários de tesouraria; 
1.2.9. Autorizara restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos; 
1.2.10. Assinatura de certidões; 
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1.2.11. Estorno de remanescentes de verbas não 
utilizadas; 
1.2.12. Praticar os atos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da compe-
tência prevista na alínea d) do n.º 1, do artigo 35º 
Lei n° 75/2013, de 12 de setembro; 
1.2.13. Promover todas as ações necessárias à ad-
ministração corrente do património municipal e à 
sua conservação; 
1.2.14. Proceder aos registos prediais do patrimó-
nio imobiliário do Município ou outros e assinar o 
que para tal for necessário; 
1.2.15. Homologar os autos de abate ao inventário 
dos bens móveis incapazes ou inúteis para os ser-
viços; 
1.2.16. Arquivar processos de ocorrência de sinis-
tros na via pública e assinatura da correspondência 
expedida aos interessados; 
1.2.17. Gerir a carteira de seguros da Câmara em 
articulação com os respetivos serviços e a assinatu-
ra do que se revelar necessário para o efeito; 
1.2.18. Proceder à conferência de faturas da área 
do Departamento; 
1.2.19. No âmbito do Departamento e em matéria 
de recursos humanos, praticar os seguintes atos: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
 -Justificar faltas. 
1.3. Na Senhora Chefe de Divisão de Gestão 
de Contratos, Dr.ª Ana Gabriela Campos Maia: 
1.3.1. Assinar a correspondência expedida, no âm-
bito dos procedimentos de contratação pública, 
com destino a quaisquer entidades ou organismos 
públicos; 
1.3.2. Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área desta Divisão; 
1.3.3. Encaminhar diretamente para os serviços da 
Direcção Municipal ou para os serviços requisitan-
tes, todos os pedidos de junção de documentos, de 
esclarecimento, pareceres ou outros, necessários à 
elaboração/tramitação de procedimentos ou à ela-
boração de proposta de despacho final; 
1.3.4. Introduzir na Plataforma de Contratação Pú-
blica adotada pelo Município, após o respetivo des-
pacho autorizador, todos os despachos de autori-
zação ou aprovação que se mostrem necessários à 
tramitação eletrónica dos respetivos procedimen-
tos; 
1.3.5. Promover o cancelamento das garantias 
bancárias depois de informado favoravelmente; 
1.3.6. Efetuar as comunicações ou notificações pre-
vistas na Secção III, do Capítulo 1 do Título II, do 
Código dos Contratos Públicos; 
1.3.7. Proceder à conferência de faturas da área da 

Divisão; 
1.3.8. Proceder à centralização de todos os contra-
tos, protocolos e acordos-programa firmados pela 
Câmara Municipal, procedendo à monitorização dos 
existentes e promovendo a elaboração de novos, 
com exceção dos contratos cujos procedimentos fo-
rem tramitados pela Divisão de Contratação Pública 
e Aprovisionamento; 
1.3.9. No âmbito da Divisão e em matéria de recur-
sos humanos, praticar os seguintes atos: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; -Justificar faltas. 
1.4. No Chefe de Divisão de Sistemas de In-
formação, Dr. António José Barros Lopes Ma-
chado Aires: 
1.4.1. Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área desta Divisão; 
1.4.2. Encaminhar diretamente para os serviços da 
Direcção Municipal ou para os serviços requisitan-
tes, todos os pedidos de junção de documentos, de 
esclarecimento, pareceres ou outros, necessários à 
elaboração/tramitação de procedimentos ou à ela-
boração de proposta de despacho final;
1.4.3. Proceder à conferência de faturas da área da 
Divisão; 
1.4.4. No âmbito da Divisão e em matéria de recur-
sos humanos, praticar os seguintes atos: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
-Justificar faltas. 
1.5. Na Coordenadora Técnica Maria Manuela 
S. Porfírio Teixeira, no âmbito do Notariado: 
1.5.1. Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final neste serviço; 
1.5.2. Autenticar fotocópias de documentos arqui-
vados no Serviço de Notariado, independentemen-
te de requerimento de pedido; 
1.5.3. Solicitar a pessoas singulares ou entidades, 
públicas ou privadas, o envio de documentação 
para outorga de contratos ou escrituras a celebrar 
no Notariado; 
1.5.4. Oficiar à Repartição de Finanças de Vila Nova 
de Gaia, ao Instituto Nacional de Estatística, à Con-
servatória dos Registos Centrais, ou outras, a re-
lação de escrituras celebradas por este Notariado. 
2. Nas ausências, faltas ou impedimentos das Se-
nhoras Diretoras, dos Senhores Chefes de Divisão e 
da Senhora Coordenadora Técnica referidos em 1, 
as competências agora subdelegadas são exercidas 
nos termos da lei. 
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3. O presente despacho ratifica todos os atos pra-
ticados pelas Chefias e Coordenadora técnica rela-
tivamente às quais são delegadas as competências 
referidas nos itens anteriores, desde 8 dejunho-
de2015. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 1 de julho 
de 2015 
A Directora Municipal de Administração e Finanças 
(Manuela Garrido)

DESPACHO N.º 30/DPCF/2015
Considerando, 
A subdelegação de competências que me foi con-
ferida pela Senhora Diretora Municipal de Adminis-
tração e Finanças, Dra. Manuela Fernanda da Rocha 
Garrido, pelo despacho nº 29/DMAF/2015; 
Que de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de subdelegação de competências, me foi 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação. Assim: 
1. Subdelego na Senhora Chefe de Divisão Finan-
ceira e Execuções Fiscais, Dr.ª Ana Paula Amo-
rim Moreira Guedes as seguintes competências: 
a) Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área da Divisão; 
b) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente da área da Divisão, bem como, 
neste âmbito, assinar a respetiva correspondência; 
c) Praticar os atos e formalidades de carácter ins-
trumental necessários ao exercício da competência 
prevista na alínea i) do n.º 1, do art.º 35º da Lei nº 
75/2013, e 12 de Setembro, bem como as referen-
tes à taxa TMDP e participação no IRS; 
d) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos da Divisão; 
e) Proceder à conferência de faturas da área da Di-
visão; 
f) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; 
- Justificar faltas. 
2. Subdelego na Senhora Chefe de Divisão de Con-
tabilidade e Tesouraria, Dr.ª Ana João Simões Ri-
beiro as seguintes competências: 
a) Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área da Divisão; 
b) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente da área da Divisão, bem como, 
neste âmbito, assinar a respetiva correspondência; 
c) Autorizar a realização e pagamento de despesa 

em cumprimento de contratos de adesão, previa-
mente autorizados, através de despacho ou delibe-
ração, com correto cabimento legal no orçamento 
em vigor; 
d) Autorizar a anulação de débitos ao tesoureiro, 
quando debitados em duplicado; 
e) Assinatura de descontos e retenções, mensais, 
para envio a entidades externas ao Município; 
f) Assinar recibos, da respetiva Divisão, para enviar 
a outras entidades e resumos diários de tesouraria; 
g) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos da Divisão; 
g) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos da Divisão; 
h) Assinatura de certidões; 
i) Estorno de remanescentes de verbas não utiliza-
das; 
j) Proceder à conferência de faturas da área da Di-
visão; 
k) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; 
- Justificar faltas 
3. Subdelego no Senhor Chefe de Divisão de Ges-
tão do Património, Eng.º Nuno Artur Carvalho 
Pereira da Silva as seguintes competências: 
a) Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área da Divisão; 
b) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente da área da Divisão, bem como, 
neste âmbito, assinar a respetiva correspondência; 
c) Praticar os atos e formalidades de carácter ins-
trumental necessários ao exercício da competência 
prevista na alínea d) do n.º 1, do art.º 35º da Lei 
n.º 75/2013, e 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 ou outros e assinar o que 
para tal for necessário; 
f) Homologar os autos de abate ao inventário dos 
bens móveis incapazes ou inúteis para os serviços; 
g) Arquivar processos de ocorrência de sinistros na 
via pública e assinatura da correspondência expe-
dida aos interessados; 
h) Assinar pedidos de registo de imóveis na Con-
servatória de Registo Predial; 
i) Gerir a carteira de seguros da Câmara em articu-
lação com os respetivos serviços e a assinatura do 
que se revelar necessário para o efeito; 
j) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos da Divisão; 
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k) Proceder à conferência de faturas da área da 
Divisão; 
I) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; 
- Justificar faltas 
Ratifico os atos praticados, desde 08 de junho 2015, 
por cada um dos dirigentes do DPCF, nas matérias 
agora subdelegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 1 de julho 
de 2015 
A Diretora de Departamento de Planeamento e Con-
trolo Financeiro, (Maria José da Cunha Baganha)

DESPACHO N.º 31/DMAF/2015
Considerando, 
A delegação e subdelegação de competências que 
Me foram conferidas pelo Senhor Presidente da Câ-
mara Municipal, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues e 
pelos senhores Vereadores, Dr. Manuel Monteiro e 
Dra. Elisa Cidade, pelos despachos 17/PCM/2015, 
20/VEC/2015, 21/VMM/2015 e Despachos retifica-
tivos 22/2015, 25/2015 e 24/2015, respetivamen-
te; 
Que de acordo com o estabelecido nos supracitados 
despachos de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação, o que fiz através do meu Despacho n.º 29/
DMAF/2015, datado de 1 de julho de 2015; 
Que se encontra por nomear a chefia de Divisão 
Municipal de Contratação Pública e Aprovisiona-
mento e se revela fundamental que seja assegu-
rado o nominal funcionamento desta unidade orgâ-
nica, dado que a sua ação é transversal a todos os 
serviços municipais. 
Assim, 
E por forma a assegurar o normal funcionamen-
to da Divisão Municipal de Contratação Pública e 
Aprovisionamento, subdelego na técnica superior, 
Dra. Elsa Maria Ribeiro da Silva Afonso a responsa-
bilidade de coordenação desta Divisão, bem como 
as seguintes competências: 
1. Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área desta Divisão; 
2. Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área desta Divisão; 
3. Encaminhar diretamente para os serviços da Di-
reção Municipal ou para os demais serviços muni-
cipais, todos os pedidos de junção de documentos, 
de esclarecimento, pareceres ou outros, necessá-

rios à elaboração/tramitação de procedimentos ou 
à elaboração de proposta de despacho final; 
4. Introduzir na Plataforma de Contratação Pública 
adotada pelo Município, após o respetivo despacho 
autorizador, todos os despachos de autorização ou 
aprovação que se mostrem necessários à tramita-
ção eletrónica dos respetivos procedimentos; 
5. Promover a liberação de cauções prestadas no 
âmbito de contratos de aquisição/locação de bens 
móveis e/ou de aquisição de serviços, verificados 
os respetivos requisitos legais; 
6. Promover a atempada conferência de faturas re-
lativas a contratos cujo acompanhamento da exe-
cução esteja adstrito à Divisão; 
7. No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; 
- Justificar faltas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 02 de ju-
lho de 2015. 
A Diretora Municipal de Administração e Finanças 
(Manuela Garrido) 

DESPACHO N.º 32/DAG/2015
Considerando. 
A subdelegação de competências que me foi conce-
dida pela Senhora Diretora Municipal, Dr.ª Manuela 
Garrido, através do despacho n.º 29/DMAF/2015 
de 1 de julho;
Que, de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de subdelegação de competências, me foi 
concedida expressamente a faculdade de subdele-
gação; 
1. Subdelego, de acordo com aprovação superior as 
seguintes competências: 
1.1. No Técnico Superior Dr.° José António 
Moreira de Melo, a coordenação da Divisão 
Administrativa de Atendimento e Arquivo, que 
me substituirá nas minhas ausências e impe-
dimentos; 
1.1.1. No âmbito e em matéria de Pessoal justificar 
faltas do Departamento de Administração Geral, 
com exceção do previsto no ponto 1.3.2. 
1.2. Nas trabalhadoras Dr.ª Hélia Fernandes 
Duarte Rodrigues, Anabela Almeida Moita, 
Rosa Maria Oliveira Machado e Paula Maria 
dos Santos Fonseca, no âmbito das funções 
a exercer no Posto de Atendimento Avançado 
do Município, na Loja do Cidadão do Arrábida 
Shopping: 
1.2.1. Autorizar a passagem de fotocópias auten-
ticadas relativas a processos ou documentos cons-
tantes de processos arquivados e que careçam de 
despacho ou deliberação dos eleitos locais, com 
respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei. 
1.2.2. Autenticar e certificar os documentos referi-
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dos em 1.2.1. 
1.3. Na Técnica Superior Dr.ª Alda Maria Pe-
reira Padrão Temudo subdelego: 
1.3.1. As competências definidas em 1.2.1. e 1.2.2, 
em matérias respeitantes a processos arquivados 
no arquivo municipal. 
1.3.2. Justificar faltas dos trabalhadores afetos ao 
arquivo municipal. 
2. Nas ausências e impedimentos do Técnico Supe-
rior Dr.° José António Moreira de Melo as compe-
tências previstas nos pontos 1.2.1. e 1.2.2, serão 
exercidas, no âmbito do GAM, pela Técnica Supe-
rior Dr.ª Hélia Fernandes Duarte Rodrigues. 
3. Ratifico os atos anteriormente praticados pelos 
referidos trabalhadores nas matérias agora subde-
legadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 03 de ju-
lho de 2015. 
A Diretora do Departamento de Administração Ge-
ral, Hermenegilda Cunha e Silva

DESPACHO N.º 33/PCM/2015
Considerando, 
- A necessidade de desconcentração do exercício 
das competências, próprias ou delegadas, do Presi-
dente da Câmara; 
- Que cabe ao Presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, bem 
assim, incumbi-los de tarefas específicas; 
- A delegação de competências que me foi conferi-
da pela Câmara Municipal de Gaia na reunião de 1 
de junho de 2015 e a distribuição dos pelouros nos 
Senhores Vereadores constante do meu despacho 
n.º 140/PCM/2013, também de 25 de Outubro de 
2013. 
- A necessidade de ajustamento das competên-
cias, delegações e subdelegações já efetuadas pe-
los meus despachos n.º 13/PCM/2014 e n.º 30/
PCM/2014, com as exigências do respetivo exer-
cício; 
Assim: 
Ao abrigo do artigo 46° do Código do Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no uso da competên-
cia que me é conferida pelo n.º 1, infine, do artigo 
34°, e artigo 36° do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro (RJAL), 
Delego e subdelego, com poderes de subde-
legação, no Senhor Vice-Presidente Eng.º Pa-
trocínio Miguel Vieira Azevedo, as seguintes 
competências: 
- Deliberar sobre os pedidos de pagamento em 
prestações das taxas devidas por conta de publi-
cidade e/ou respetiva ocupação de espaço publico, 
nos termos do previsto no artigo 24° do regula-
mento Municipal de Taxas e Outras Receitas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 13 de ju-

lho de 2015 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues) 

DESPACHO N.º 34/DMPIS/2015
Por necessidade de assegurar o normal funciona-
mento dos serviços na Direção Municipal para a 
Inclusão Social, durante a minha ausência por mo-
tivo de férias, no período de 20 de Julho a 9 
de Agosto de 2015, e nos termos do disposto no 
artigo 42° do Código Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/15, de 7 de Janei-
ro, delego as minhas as competências próprias e 
subdelegadas a: 
a) Sr.ª Eng.ª Ariana Pinho, Diretora do Departa-
mento de Educação, a área da Educação; 
b) Sr.º Eng.º Mário Duarte Director do Departa-
mento do Desporto, Cultura e Juventude, as áreas 
do Desporto, Cultura e Juventude; 
c) Sr.ª Dr.ª Olivia Rito, Chefe de Divisão Municipal 
de Ação Social, Voluntariado e Saúde, a área de 
Ação Social; 
d) Sr.ª Dr.ª Maria José Necho, a área de Apoio às 
Empresas e ao Emprego. 
Município de Vila Nova de Gaia, 17 de Julho de 2015 
A Diretora Municipal para a Inclusão Social, Eng.ª 
Vera Pacheco.

DESPACHO N.º 35/PCM/2015
Considerando, 
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, do Presiden-
te da Câmara; 
Que o Presidente da Câmara pode delegar a sua 
competência nos dirigentes máximos das respeti-
vas unidades orgânicas em várias matérias previs-
tas na lei, designadamente no âmbito da gestão e 
direção dos recursos humanos. 
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 44º 
do Código de Procedimento Administrativo, aprova-
do 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, 
aprovado pela Lei n.5 75/2013 de 12 de setembro: 
Delego e subdelego, com poderes de subdelegação, 
na Senhora Diretora Municipal para a Inclusão So-
cial, Eng.ª Vera Lúcia Branco Pacheco, no âmbito 
dos serviços sob a sua responsabilidade orgânica, 
as seguintes competências: 
1) Genericamente, despachar todos os assuntos da 
Direção Municipal, executar as deliberações da Câ-
mara Municipal e os meus despachos e orientações, 
bem como assinar a respetiva correspondência ex-
pedida com destino a quaisquer entidades ou orga-
nismos públicos e particulares; 
2) Organizar todos os serviços da Direção Munici-
pal, bem como definir as suas funções, competên-
cias e recursos; 
3) Decidir sobre o apetrechamento das escolas do 
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1º ciclo do ensino básico; 
4) Organizar a componente de apoio à família nas 
escolas do 1º ciclo do ensino básico, designada-
mente no fornecimento de refeições, no apoio ao 
prolongamento do horário e na disponibilização de 
material didático e pedagógico; 
5) Organizar e gerir as atividades de enriquecimen-
to curricular e componente de apoio à família nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e esco-
las do 1º ciclo do ensino básico; 
6) Gerir os recursos humanos dos estabelecimen-
tos de educação nos casos e nos termos determi-
nados por lei; 
7) Organizar a rede de transportes escolares, asse-
gurando a sua gestão; 
8) Implementar medidas de apoio socioeducativo, 
gestão de refeitórios e fornecimento de refeições 
escolares nas escolas do ensino básico;
9) Participar na prestação de serviços e apoio a 
pessoas em situação de vulnerabilidade, em parce-
ria com as entidades competentes da administra-
ção central e com instituições particulares de soli-
dariedade social, nas condições acordadas; 
10) Autorizar ações de angariação de receitas para 
fins de beneficência e assistência através da reali-
zação de peditórios de rua, no âmbito territorial do 
Município, nos termos legais; 
11) Proceder à instrução de todos os procedimen-
tos no âmbito dos serviços de apoio às empresas, 
ao emprego e às atividades económicas; 
12) A competência para emitir e renovar o cartão 
de vendedor ambulante e de agricultor. 
13) Autorizar a transmissão de licenças de ocupa-
ção de locais de venda em feiras e mercados muni-
cipais nos casos previstos na lei; 
14) Decidir no âmbito da gestão de recursos hu-
manos afetos às unidades integrantes na Direção 
quanto às seguintes matérias: 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo regu-
lar funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público; 
b) Justificar faltas; 
c) Homologar a avaliação de desempenho dos tra-
balhadores da Direção em que a 
Diretora não tenha sido avaliadora; 
d) Decidir em matéria de organização e horário de 
trabalho, nos termos da lei, no âmbito da modali-
dade deste último superiormente fixada. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 30 de ju-
nho de 2015 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N.º 36/DMIEP/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto no arti-
go 43.° do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro,

Determino que,
O Sr. Eng.º João Manuel Silva Pereira me substi-
tua na minha ausência, no período compreendido 
entre os dias 27 de julho e 12 de agosto de 2015, 
assumindo transitoriamente todas as minhas com-
petências próprias e subdelegadas.
Paços do Concelho, 24 de julho de 2015.
A Chefe de Divisão de Gestão de Empreitadas e Fis-
calização, (Eng.ª Isabel Carvalho)
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D.1. AVISOS

AVS EDT-CMVNG/2015/500
DIVISÃO DE APOIO ÀS EMPRESAS E AO EMPREGO

AVISO
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Verea-
dor do Pelouro da Administração Geral Municipal, 
no uso das competências delegadas pelo Exmo. Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia por despacho n.º 145/PCM/2013, faz saber 
que a candidatura à atribuição de locais de ven-
da na Rampa do Infante Santo e Largo Fronteiro 
à Igreja da Serra do Pilar, para o dia 15 de Agosto 
– Festividades em Honra da Senhora da Saúde, de-
correrá entre os dias 20 e 24 de Julho.
A atribuição dos locais de venda referidos far-se-á 
por ordem de entrada dos requerimentos no Ga-
binete de Apoio ao Munícipe, sito nestes Paços do 
Concelho.
E para constar e devidos efeitos se faz o presente 
Aviso e outros de igual teor que vão ser afixados 
nos lugares públicos do Concelho.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 01 de Ju-
lho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 06/07/2015

D.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2015/479
(PROC. N.º 0129/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito entre os nºs 75 e 195 da Rua da Presa 
da Saudade, 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 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, 12 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 01/07/2015

EDT-CMVNG/2015/480
(PROC. N.º 1194/2012 – 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 Rua Domingos de Albuquerque, junto ao n.º 
58, freguesia de Vilar de Andorinho, deste concelho, 
através de Edital, nos termos da alínea d) do n.º 1 
do artigo 70.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, para no prazo de 20 dias, con-
tados da data da sua afixação (2014/11/26), pro-
ceder 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 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 

D. AVISOS E EDITAIS
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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 31 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 julho de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 27/10/2014, 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 
terreno em causa, situado na Rua Domingos de Al-
buquerque, junto ao n.º 58, freguesia de Vilar de 
Andorinho, deste concelho, de forma a que o res-
petivo terreno cumpra o definido nesta matéria no 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos 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 31 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 junho de 2015. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-

ra)
Data de Publicitação: 01/07/2015

EDT-CMVNG/2015/481
(PROC. N.º 0447/2014 – 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 n.º 145/
PCM/2013 de 01/11/2013
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o ter-
reno sito na Rua Arco do Sameiro, a sul do n.º 94, 
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 aprova-
do pelo Decreto.- Lei n.º 442/91, de 15 de novem-
bro, para no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (12/02/2015), proceder à gestão de 
combustíveis no referido terreno, conforme o dis-
posto no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho, com as alterações intro-
duzidas pelos Decretos-Leis nºs 15/2009, de 14 de 
janeiro, 17/2009, de 14 de janeiro, 114/2011, de 
30 de novembro e 83/2014, de 23 de maio, 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 Decre-
to-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 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 Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia tomará posse administra-
tiva do citado prédio, a partir do próximo dia 04 de 
agosto de 2015, pelas 07:00 horas, e pelo período 
estritamente necessário ao cumprimento do orde-
nado, 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 co-
municação do montante correspondente à opera-
ção realizada, sem prejuízo do disposto em matéria 
contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário. 
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubrida-
de, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e das 
14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
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Vila Nova de Gaia, 18 de junho de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 11/12/2014, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de Gestão de Com-
bustíveis, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 
15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, 
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 
nºs 15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009 de 14 de 
janeiro, 114/2011, de 30 de novembro e 83/2014, 
de 23 de maio, situado na Rua Arco do Sameiro, a 
sul do n.º 94, freguesia de Valadares, deste con-
celho, de forma a que a área em causa cumpra os 
respetivos critérios de gestão, definidos no Decre-
to-Lei atrás citado e não constitua risco de incêndio 
e perigo para pessoas e bens.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, 
de 28 de junho com a atual redação e 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 6.º 
do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de 7aneiro, a Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará posse 
administrativa do citado prédio a partir do próximo 
dia 04 de agosto 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 junho de 2015. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 01/07/2015

EDT-CMVNG/2015/483
(PROC. N.º 0647/2014 – 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 que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno sito na Rua de Guiões, junto ao 
nº 516, freguesia de Madalena, deste concelho, a 
proceder à gestão de combustível, relativos aos es-
tratos arbustivo e subarbustivo, no prazo de VINTE 

DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do referido terreno não cumprir 
os respetivos 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
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que a qualquer título, detenham terrenos 
confinantes a edificações, designadamente habi-
tações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante.”
Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal numa faixa de 50 metros relativamen-
te à alvenaria exterior das edificações confinantes, 
não podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações 
de substâncias combustíveis, como lenha, madeira 
ou sobrantes vegetais, bem como outras substân-
cias altamente inflamáveis. 
Decorrido o período estipulado no parágrafo ante-
rior, e, em caso de incumprimento desta notifica-
ção, a Câmara Municipal realizará os trabalhos de 
gestão de combustível, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado a res-
sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de processo de execução fiscal, nos termos do Có-
digo de Procedimento Administrativo e do Código 
de Processo Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 25 de maio de 2015
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O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/07/2015

EDT-CMVNG/2015/485
(PROC. N.º 0643/2014 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro que fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito no gaveto da 
Rua de Guiões com a Rua do Agro e confinante com 
o nº 479 da Rua de Guiões, freguesia da Madalena, 
deste concelho, a proceder à gestão de combustí-
vel, relativos aos estratos arbustivo, subarbustivo 
e arbóreo, no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
referido terreno não cumprir os respetivos crité-
rios de gestão de combustível definidos no Anexo 
do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com 
as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis nºs 
15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 de 14 de Ja-
neiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 83/2014, 
de 23 de Maio, estando consequentemente em in-
cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 15º do 
mesmo diploma legal, constituindo assim risco de 
incêndio e perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, bem 
como o abate e/ou poda das árvores existentes no 
terreno que não cumprem os critérios 1 – A e 1 – B 
do Anexo ao respetivo diploma legal, não podendo 
ainda ocorrer quaisquer acumulações de substân-
cias combustíveis, como lenha, madeira ou sobran-
tes vegetais, e de outras substâncias altamente in-
flamáveis.
Prevê o critério 1 - A do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a des-

ramação deve ser de 50% da altura da árvore até 
que esta atinja os 8 metros, altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros 
acima do solo
Prevê o critério 1 - B do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“As copas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados no mínimo 5 metros da edificação e 
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.
Decorrido o prazo de VINTE DIAS, e em caso de 
incumprimento desta notificação, a Câmara Muni-
cipal realizará os trabalhos de gestão de combus-
tível, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno, obrigado a ressarci-la dos res-
petivos custos, num prazo de 60 dias após a co-
municação do montante correspondente da opera-
ção realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei nº 124/2006 
de 28 de Junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 25 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/07/2015

EDT-CMVNG/2015/486
(PROC. N.º 0563/2014 – 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 Aldeia Nova, junto ao nº 
47, freguesia de Madalena, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, 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 
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Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/07/2015

EDT-CMVNG/2015/488
(PROC. N.º 0634/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção Muni-
cipal do Urbanismo e Ambiente, que tendo-se cons-
tatado que o terreno sito na Rua de Guiões, junto 
ao nº 199, freguesia de Madalena, deste concelho, 
não cumpre os critérios de gestão de combustível, 
relativos aos estratos arbustivo e subarbustivo, de-
finidos no Anexo do Decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 17/2009 de 14 de Janeiro, está con-
sequentemente em incumprimento do disposto no 
nº 2 do artigo 15º do mesmo diploma legal, cons-
tituindo assim risco de incêndio e perigo para pes-
soas e bens.
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que a qualquer título, detenham terrenos 
confinantes a edificações, designadamente habi-
tações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante.”
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, bem como outras substâncias 
altamente inflamáveis.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/07/2015

EDT-CMVNG/2015/489
(PROC. N.º 0165/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
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nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o quin-
tal/logradouro da habitação abandonada, sita na 
Rua do Lendal, nº 45, freguesia de Canelas, 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 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 Maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/07/2015

EDT-CMVNG/2015/490
(PROC. N.º 1059/2014 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua do Panorama, nas traseiras do nº 39, 
freguesia de Canelas, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
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.
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Vila Nova de Gaia, 12 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/07/2015

EDT-CMVNG/2015/491
(PROC. N.º 0145/2014 – 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 ter-
reno sito entre o IC23 e edifícios situados na Rua 
D. Pedro V, 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.” 
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, 20 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/07/2015

EDT-CMVNG/2015/492
(PROC. N.º 0017/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que a 
habitação sita na Avenida Gomes Júnior, nº 548, 
freguesia da Madalena, deste concelho, se encon-
tra em estado de abandono e em mau estado de 
conservação no interior e logradouro, constituindo 
foco de insalubridade, violando o disposto no artigo 
33º e alíneas a) e b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui 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 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.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha a habitação e logradouro 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 resultantes 
ou outros resíduos, bem como proceder ao entaipa-
mento das janelas e portas da referida habitação.
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De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/07/2015

EDT-CMVNG/2015/493
(PROC. N.º 0642/2014 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro que fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito na Rua de 
Guiões, entre o nº 259 e o nº 325, freguesia de 
Madalena, deste concelho, a proceder à gestão de 
combustível, relativos aos estratos arbustivo e su-
barbustivo, no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
referido terreno não cumprir os respetivos crité-
rios de gestão de combustível definidos no Anexo 
do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com 
as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis nºs 
15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 de 14 de Ja-
neiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 83/2014, 
de 23 de Maio, estando consequentemente em in-
cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 15º do 
mesmo diploma legal, constituindo assim risco de 
incêndio e perigo para pessoas e bens.
Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que a qualquer título, detenham terrenos 
confinantes a edificações, designadamente habi-
tações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante.”
Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal numa faixa de 50 metros relativamen-
te à alvenaria exterior das edificações confinantes, 
não podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações 
de substâncias combustíveis, como lenha, madeira 

ou sobrantes vegetais, bem como outras substân-
cias altamente inflamáveis. 
Decorrido o período estipulado no parágrafo ante-
rior, e, em caso de incumprimento desta notifica-
ção, a Câmara Municipal realizará os trabalhos de 
gestão de combustível, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado a res-
sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de processo de execução fiscal, nos termos do Có-
digo de Procedimento Administrativo e do Código 
de Processo Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 25 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/07/2015

EDT-CMVNG/2015/494
(PROC. N.º 0692/2011 – 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 n.º 145/
PCM/2013 de 01/11/2013
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua das Pedreiras (de S. Caetano), na par-
te confrontante com os nºs 344, 346, 356, 372, 
382, 390, 396, 414, 420, 434, 436, 450, 458, 474 
e 492, com acesso pelo lado direito do n.º 186 e 
pelo lado esquerdo do n.º 262, freguesia de Vilar 
do Paraíso, deste concelho, através de Edital nos 
termos da alínea d) do n.º1 do artigo 70.º do Có-
digo 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 afixa-
ção (20/08/2012), proceder à gestão de combus-
tíveis no referido terreno, conforme o disposto no 
n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, 
de 28 de junho, com as alterações introduzidas pe-
los Decretos-Leis nºs 15/2009, de 14 de janeiro, 
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17/2009, de 14 de janeiro, 114/2011, de 30 de no-
vembro e 83/2014, de 23 de maio, decorrido entre-
tanto 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 Decre-
to-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 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 Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia tomará posse administra-
tiva do citado prédio, a partir do próximo dia 14 de 
agosto de 2015, pelas 07:00 horas, e pelo período 
estritamente necessário ao cumprimento do orde-
nado, 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 co-
municação do montante correspondente à opera-
ção realizada, sem prejuízo do disposto em matéria 
contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário. 
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubrida-
de, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e das 
14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 25 de junho de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 01/08/2012, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de Gestão de Com-
bustíveis, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 
15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, 
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 
nºs 15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009 de 14 de 
janeiro, 114/2011, de 30 de novembro e 83/2014, 
de 23 de maio, situado na Rua das Pedreiras (de S. 
Caetano), na parte confrontante com os nºs 344, 
346, 356, 372, 382, 390, 396, 414, 420, 434, 436, 
450, 458, 474 e 492, com acesso pelo lado direito 
do n.º 186 e pelo lado esquerdo do n.º 262, fregue-
sia de Vilar do Paraíso, deste concelho, de forma a 
que a área em causa cumpra os respetivos critérios 
de gestão, definidos no Decreto-Lei atrás citado e 
não constitua risco de incêndio e perigo para pes-
soas e bens.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 

transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, 
de 28 de junho com a atual redação e 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 6.º 
do Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de 7aneiro, a Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará posse 
administrativa do citado prédio a partir do próximo 
dia 14 de agosto 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, 25 de junho de 2015. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 02/07/2015

EDT-CMVNG/2015/495
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 13 respeitante à Reu-
nião Pública realizada no dia 15 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, 2 de julho de 2015.
O Vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de Publicitação: 03/07/2015

EDT-CMVNG/2015/496
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 14 respeitante à Reu-
nião Extraordinária realizada no dia 25 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 
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Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 2 de julho de 2015.
O Vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de Publicitação: 03/07/2015

EDT-CMVNG/2015/501
(PROC. N.º 0237/2014 – 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 terre-
no sito no gaveto da Rua de Guimbes com a E.N. 
n.º 109, confinante com o n.º 5388, freguesia de 
Gulpilhares, 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 (2014/11/28), 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 04 de agosto 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, 22 de junho de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 19/09/2014, 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, situado no gaveto da Rua de Guimbes 
com a E.N. n.º 109, confinante com o n.º 5388, 
freguesia de Gulpilhares, deste concelho, de forma 
a que o respetivo terreno cumpra o definido nes-
ta matéria no Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio a partir 
do próximo dia 04 de agosto 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, 22 de junho de 2015. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 06/07/2015

EDT-CMVNG/2015/502
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
Manuel Monteiro, Dr., Vereador do Pelouro da Fis-
calização, ao abrigo da subdelegação de competên-
cias atribuída por despacho do Senhor Presidente 
da Câmara nº. 14/PCM/2014, de 10 de março, com 
competência, por sua vez, conferida pela Câmara, 
em reunião de 25 de outubro de 2013, 
NOTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) do 
nº.1 do art.70º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo (aprovado pelo Dec. Lei nº.442/91, de 
15 de Novembro com as alterações introduzidas 
pelo Dec. Lei nº.6/96, de 31 de Janeiro), através 
da afixação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho por si proferido, em 23/06/2015, os 
proprietários do imóvel, sito na confluência da Rua 
da Mata com Rua Pia de Neve, da freguesia de Vilar 
de Andorinho, deste município, para, nos termos 
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do disposto no nº. 1, do art.º 71º, do Regulamen-
to Municipal da Defesa da Paisagem, Publicidade e 
Ocupação do Espaço Público, procederem, no prazo 
de 3 dias úteis, contados a partir do trigésimo dia 
posterior à data da afixação do presente edital, à 
remoção, do suporte publicitário, caraterizado por 
painel publicitário monoposte, de dupla face, com 
as dimensões aproximadas de 10,00 m x 5,00 m, 
com as inscrições, numa das faces, de “Zoo Santo 
Inácio – Saída Castelo de Paiva > 500 metros…”, e 
noutra, de “Leroy Merlin – Bricolage – Construção – 
Decoração – Jardim – Saída Mercado Abastecedor 
– Parque Nascente – Rio Tinto”, instalado junto ao 
IP 1, à Rua da Mata, da freguesia de Vilar de An-
dorinho, deste município, sem prévio licenciamento 
municipal, junto ao IP 1, à Rua da Mata, da fregue-
sia de Vilar de Andorinho, deste município, tendo, 
ademais, sido considerado insuscetível de licencia-
mento no âmbito do Proc. 210/10 (arquivado), bem 
como em sede do Proc. 111/15(com intenção de 
arquivamento), instaurados pela requerida Acigaia 
– Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de 
Gaia, com vista ao respetivo licenciamento.
Com efeito, mantendo-se, presentemente, instala-
do o dito painel publicitário, sem, contudo, possuir 
título bastante para o efeito, assiste, por conse-
guinte, legitimidade a esta autoridade administrati-
va para, no uso dos meios de tutela da legalidade, 
regularmente previstos, promover à adoção das di-
ligências processuais adequadas à regularização da 
situação.
Mais se informa que, caso pretenda proceder à re-
moção voluntária do suporte publicitário, em causa, 
deverá comunicá-lo, por qualquer meio, aos servi-
ços de Fiscalização, a fim de os trabalhos serem 
acompanhados pelo respetivo técnico.
Adverte-se, ademais, de que, findo o prazo ora con-
cedido, para que proceda a remoção voluntária do 
dito suporte sem que a mesma se tenha verificado, 
se dará, então, início aos procedimentos tendentes 
à remoção coerciva do mesmo, com custos a seu 
cargo, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
71,º do Regulamento Municipal da Defesa da Pai-
sagem, Publicidade e Ocupação do Espaço Público.
Alerta-se ainda, de que o desrespeito ao ato ad-
ministrativo de remoção da publicidade ilegal, ora 
proferido, constitui ilícito contraordenacional pre-
visto na alínea i), do nº 1, do art.º 74.º, do Regula-
mento Municipal de defesa da Paisagem Publicida-
de e Ocupação do Espaço Público de Vila Nova de 
Gaia, punível com coima de €505,00 a €5.050,00, 
no caso de o infrator ser pessoa singular, de cordo 
com o disposto na alínea a) do nº 2do citado art.º 
74º.
Vila Nova de Gaia, 29 de junho de 2015.
O Vereador com competência delegada (por despa-
cho do Exmº Senhor Presidente da Câmara Munici-
pal nº 14/PCM/2014, de 10/03), (Manuel Monteiro, 

Dr.)
Data de Publicitação: 06/07/2015

EDT-CMVNG/2015/504
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Minuta da Ata nº 15 respeitante à Reu-
nião Ordinária realizada no dia 6 de julho 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. 
O Vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de Publicitação: 09/07/2015

EDT-CMVNG/2015/505
(PROC. N.º 1026/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito entre os nºs 225 e 291 da Rua de Manuel Antó-
nio Fontoura, freguesia de Serzedo, deste concelho, 
através de Edital, nos termos da alínea d) do n.º 1 
do artigo 70.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, para no prazo de 20 dias, con-
tados da data da sua afixação (2014/11/27), pro-
ceder 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 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 
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próximo dia 11 de agosto 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, 25 de junho de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 27/10/2014, 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 entre os nºs 225 e 291, da 
Rua de Manuel António Fontoura, freguesia de Ser-
zedo, deste concelho, de forma a que o respetivo 
terreno cumpra o definido nesta matéria no Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
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 janei-
ro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia toma-
rá posse administrativa do citado prédio a partir 
do próximo dia 11 de agosto 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, 25 de junho de 2015. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 13/07/2015

EDT-CMVNG/2015/506
AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO DE SELEÇÃO 

DOS CANDIDATOS À ATRIBUIÇÃO DE UMA LICEN-
ÇA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE GUARDA-
-NOTURNO NA ÁREA DELIMITADA NA PLANTA EM 
ANEXO, CORRESPONDENTE À FREGUESIA DE CA-
NELAS
Por despacho proferido em 16/06/2015, do Exmº. 
Senhor Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, com com-
petência conferida pela Câmara na Reunião de 25 
de Novembro de 2013, foi criado o serviço de guar-
das-noturnos na Freguesia de Canelas, cuja área 
de atuação se encontra delimitada na planta anexa.
São requisitos de atribuição de licença para o exer-
cício da atividade de guarda-noturno:
a) Ser cidadão português, de um Estado membro 
da União Europeia ou do espaço económico euro-
peu ou, em condições de reciprocidade, de país de 
língua oficial portuguesa;
b) Ter mais de 21 anos de idade e menos de 65;
c) Possuir a escolaridade mínima obrigatória;
d) Não ter sido condenado, com sentença transita-
da em julgado, pela prática de crime doloso;
e) Possuir plena capacidade civil;
f) Possuir robustez física e o perfil psicológico para 
o exercício das suas funções, comprovado por ates-
tado emitido por médico do trabalho, o qual deverá 
ser identificado pelo nome clínico e cédula profis-
sional;
g) Reunir as condições estabelecidas na lei respe-
tiva para obtenção da licença de uso e de porte de 
arma de fogo;
h) Não exercer, a qualquer título, cargo ou função 
na administração central, regional ou local;
i) Não se encontrar na situação de efetividade de 
serviço, pré-aposentação ou reserva de qualquer 
força militar ou serviço de segurança.
Os interessados deverão apresentar a sua candida-
tura nesta Câmara Municipal, no prazo de 15 dias a 
contar da data de afixação do presente aviso, sob 
a forma de requerimento dirigido ao presidente da 
Câmara, o qual deverá conter os seguintes elemen-
tos:
a) Nome e domicílio do requerente;
b) Indicação da área de atuação pretendida.
c) Declaração, sob compromisso de honra, da situ-
ação em que se encontra relativamente às alíneas 
e), g) h) e i) do artigo 9° do Regulamento do Licen-
ciamento Municipal de atividades Diversas;
d) No caso de ter pertencido aos quadros de uma 
força de segurança, declaração, sob compromisso 
de honra, em como não foi afastado por motivos 
disciplinares.
O requerimento, assinado pelo candidato, é acom-
panhado dos seguintes documentos:
a) Cópia do bilhete de identidade e do cartão de 
contribuinte ou cartão de cidadão;
b) Certificado de registo criminal, quando se trate 
do primeiro requerimento e, posteriormente, sem-
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pre que for exigido;
c) Curriculum vitae;
d) Documento comprovativo das habilitações lite-
rárias;
e) Atestado emitido por médico do trabalho que 
comprove robustez física e o perfil psicológico para 
o exercício das suas funções, o qual deverá ser 
identificado pelo nome clínico e cédula profissional;
f) Documento comprovativo do pagamento do im-
posto sobre o rendimento respeitante ao ano ante-
rior;
g) Documento comprovativo do pagamento dos en-
cargos devidos a instituições de segurança social;
h) Apólice de seguro de responsabilidade civil, in-
cluindo na modalidade de seguro de grupo, por da-
nos causados a terceiros no exercício e por causa 
da sua atividade.
Os candidatos que se encontrem nas condições 
exigidas para o exercício da atividade de guarda-
-noturno são selecionados, de acordo com a ordem 
indicada, pelos seguintes critérios de preferência:
a) Já exercer a atividade de guarda-noturno na lo-
calidade da área posta a concurso;
b) Já exercer a atividade de guarda-noturno;
c)Habilitações académicas mais elevadas;
d) Ter pertencido aos quadros de uma força de se-
gurança e não ter sido afastados por motivos dis-
ciplinares.
Findo o prazo para a apresentação das candidatu-
ras, será elaborada pelos serviços da Câmara a lista 
de candidatos admitidos e excluídos do processo de 
seleção, com indicação sucinta dos motivos de ex-
clusão, publicitando-a na internet, na Câmara Mu-
nicipal e Junta de Freguesia Canelas.
Concluído o procedimento, o Presidente da Câmara 
Municipal atribui a licença, no prazo de 15 dias, a 
requerimento do interessado selecionado em pri-
meiro lugar.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

Data de Publicitação: 14/07/2015

EDT-CMVNG/2015/507
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Dr., Vere-
ador da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, faz 
saber que, após consulta prévia à Guarda Nacional 
Republicana e à respetiva Junta de Freguesia, nos 
termos e para os efeitos previstos no artigo 4.° do 
DL 310/2002, de 18 de dezembro, com a redação 
dada pelo DL 204/2012, de 29 de agosto, e do ar-
tigo 4.° do Regulamento do Licenciamento Munici-
pal de Atividades Diversas, foi criado, por despacho 
16/06/2015, do Exmº. Senhor Presidente da Câma-
ra Municipal, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, no uso 
das competências, que lhe vieram a ser delegadas 
por deliberação de Reunião de Câmara Municipal, 
de 25 de outubro de 2013, o serviço de guarda- 
noturno na área de atuação delimitada no mapa e 
roteiro, anexo ao presente Edital, da freguesia de 
Canelas, deste concelho de Vila Nova de Gaia.
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 5.° 
do Regulamento do Licenciamento Municipal de Ati-
vidades Diversas, a deliberação de criação do ser-
viço de guarda-noturno, bem como a deliberação 
de fixação da área de atuação de cada guarda-no-
turno, serão afixados simultaneamente na Câmara 
Municipal e na junta de freguesia da localidade a 
que dizem respeito.
Vila Nova de Gaia10 de julho de 2015
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Proc. N° 706/14 – GN
O Vereador do Pelouro
Em Anexo:
Mapa e Roteiro de Arruamentos

Data de Publicitação: 14/07/2015

EDT-CMVNG/2015/509
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 13 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 15 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, 15 de julho de 2015.
O Vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de Publicitação: 16/07/2015

EDT-CMVNG/2015/510
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 14 respeitante à Reunião Extra-
ordinária realizada no dia 25 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, 15 de julho de 2015.
O Vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de Publicitação: 16/07/2015

EDT-CMVNG/2015/511
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento da Polícia Municipal, da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho n.º 81/PCM/2014, 
de 13 de Novembro, do Senhor Vereador do Pelou-
ro da Fiscalização Municipal e Vistorias Administra-
tivas, com competência subdelegada pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última, na Reunião de 25 de Ou-
tubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
nº 1 do artigo 70º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, através da afixação do presente Edi-
tal, a todos os proprietários do prédio sito na Rua 
José Rocha Moreira, n.º 30, freguesia de Arcozelo, 
Vila Nova de Gaia, de que, no âmbito do Processo 
Administrativo nº 910/VT/2014, foi por despacho 
daquele Senhor Vereador, de 16 de junho de 2015, 
produzido ao abrigo da competência subdelegada 
pelo despacho atrás referido, proferida a seguinte 
decisão.
“Em 22.01.2015, por iniciativa oficiosa do Muni-
cípio, na sequência da denúncia efetuada por um 
particular, através da mensagem eletrónica, data-
da de 03.08.2014, que ficou registada sob o n.º 
4134/2014, foi, no âmbito da nossa anterior in-
formação n.º 9102014_8F, e no cumprimento do 
despacho do Senhor Vereador do Pelouro da Fisca-
lização Municipal e Vistorias Administrativas, nela 
exarado de 31.10.2014, realizada uma vistoria 
administrativa ao imóvel com a localização referi-
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da em epígrafe, nos termos e para os efeitos do 
disposto nos artigos 89.º e seguintes do Regime 
Jurídico de Urbanização e de Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela le-
gislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se remete. 
De acordo com a descrição que nele foi referida, 
em matéria espacial, trata-se de um prédio urbano, 
térreo, devoluto e de construção antiga, com ane-
xos de apoio, implantados na sua parte anterior e 
posterior.
Em matéria de conservação do edificado, e no que 
deve relevar para a apreciação da matéria em cau-
sa, que é a relação do imóvel em causa com o espa-
ço público e com a sua envolvência, há a assinalar, 
ao nível do exterior, no que diz respeito ao logra-
douro, a acumulação e amontoamento de mate-
riais diversos, a céu aberto, na zona do logradouro 
envolvente ao imóvel vistoriado; a acumulação de 
vegetação infestante, igualmente nesta zona, com 
disseminação até junto da via pública; a existência 
de anexos abarracados, insalubres e em estado de 
ruína, tanto na parte posterior como na anterior da 
edificação, com escombros de madeira e materiais 
diversos, tanto no seu interior como no exterior, e 
por fim, a existência de fissura no muro de veda-
ção de propriedade, junto ao portão de acesso ao 
imóvel.
A situação fáctica observada enquadra-se deste 
modo, no que se refere à edificação principal, na 
previsão legal dos n. os 2 do art.º 89.º do RJUE, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela le-
gislação subsequente, preceito que confere a esta 
Câmara Municipal, a faculdade de, a todo o tempo, 
determinar a execução de obras de conservação 
necessárias à correção de más condições de salu-
bridade e/ou segurança, ou à melhoria do arranjo 
estético dos edifícios.
Por outro lado, no que reporta aos anexos existen-
tes no logradouro, enquadra-se no n.º 3 do referido 
artigo 89.º, dispositivo legal que permite a esta Câ-
mara Municipal ordenar a demolição total ou parcial 
das construções que ameacem ruína ou ofereçam 
perigo para a saúde pública e para a segurança das 
pessoas e bens.
Nesse sentido, foi em 27.02.2015, através do ofício 
n.º 1567 e em 13.03.2015, por intermédio de Edi-
tal, efetuada audiência prévia ao cabeça de casal da 
herança proprietária do imóvel vistoriado, Manuel 
Chaves Oliveira, e aos restantes contitulares desta 
última, respetivamente, relativamente à intenção 
deste Município de lhes ordenar a realização dos 
trabalhos abaixo mencionados, nos termos lá des-
critos e com os fundamentos lá especificados. Não 
foi no entanto por nenhum deles deduzida qualquer 
resposta.

Em face ao exposto, e após devida ponderação dos 
elementos instrutórios do processo, deverá, nos 
termos daquele enquadramento legal, com vista à 
correção das patologias assinaladas no auto de vis-
toria e da insalubridade e insegurança que por elas 
são provocadas, com fundamento neste último, na 
proposta de audiência aos interessados e com base 
na presente informação, ser ordenado à parte pro-
prietária, no prazo máximo de 60 dias úteis, a exe-
cução dos seguintes trabalhos:
EXTERIOR
Logradouro
Demolição dos anexos abarracados e insalubres, 
com remoção dos escombros para local apropriado.
Remoção dos materiais diversos amontoados, exis-
tentes no logradouro a céu aberto e nos anexos, 
para local apropriado.
Remoção da vegetação infestante;
Limpeza geral do logradouro envolvente da edifi-
cação.
Reparação do muro de vedação de propriedade.”
Adverte-se ainda, de que, os Serviços de Vistorias 
Administrativas deste Município, devem ser infor-
mados, com a antecedência devida, da data previs-
ta para o início destas obras, a fim das mesmas po-
derem ser acompanhadas por Técnicos Municipais.
Adverte-se igualmente, de que, caso não cumpra 
voluntariamente com o ordenado, no prazo indi-
cado, ficará sujeito à instauração de processo de 
contraordenacional pelo ilícito previsto e punido 
pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º do Regi-
me Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela le-
gislação subsequente, punível com coima a graduar 
entre € 500,00 e €10.000, incorrendo ainda na pra-
tica do crime de desobediência, nos termos do art.º 
348.º, n.º 1, alínea b) do Código Penal, para além 
das obras poderem ser executadas coercivamente 
pelo Município, com custos a seu cargo, nos termos 
dos artigos n. os 91.º, 107.º e 108.º, todos daquele 
diploma legal.
Mais se comunica, que no processo se encontra um 
anexo fotográfico ao auto de vistoria, que não é 
afixado juntamente com o presente EDITAL.
Vila Nova de Gaia, 2015
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira.
Em anexo:

Auto de Vistoria
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de 
dois mil e quinze, compareceram Luís Manuel da 
Costa Simões, Engenheiro Civil, Firmino Augus-
to Trigo Barbosa, Arquiteto e José Manuel Santos 
Moura, Assistente Técnico, na qualidade de técni-
cos designados pela Câmara Municipal para pro-
cederem à respetiva vistoria da unidade do prédio 
abaixo identificado, nos termos e para os efeitos 
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do disposto no artigo 90º do D.L. 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pela legislação subsequente.
Esteve ainda presente Manuel Chaves Oliveira, na 
qualidade de comproprietário do prédio (cabeça de 
casal), residente na Rua Estrada de Cima, nº 198, 
Arcozelo.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO / DA UNIDADE DO 
PRÉDIO OBJETO DA VISTORIA 
Processo n.º: 910/VT/2014
Localização: Rua José Rocha Moreira, 30, Arcozelo
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO
Trata-se de um edifício constituído por um piso, 
desocupado, destinado a habitação, com anexos 
implantados no logradouro da parte anterior e pos-
terior da edificação. Construtivamente o imóvel 
apresenta-se executado com paredes exteriores 
em alvenaria rebocada e pintada, caixilharias em 
madeira e cobertura em telha francesa.
Nº de pisos do prédio: 1
Nº total de unidades: 1
Uso da unidade objeto da vistoria: Habitação de-
socupada. 
Descrição da unidade objeto da vistoria: Não foi 
possível o acesso ao interior do imóvel.
3 – DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE 
ESTÉTICA DO PRÉDIO E DA UNIDADE OBJETO DA 
VISTORIA 
3.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
Nada a referir.
(Fotos nºs 01a 03)
b) Cobertura
Nada a referir.
(Foto nº 01)
c) Logradouro
Acumulação e amontoamento de materiais diversos 
a céu aberto, funcionando como recolha e deposito 
desses materiais no logradouro envolvente do imó-
vel, proporcionando insalubridade no local.
Acumulação de vegetação infestante na envolvente 
do imóvel propagando-se para a via pública.
Existência de anexos abarracados e insalubres, em 
estado de ruina, tanto na parte posterior como an-
terior do imóvel, incluindo escombros de madeira e 
materiais diversos tanto no interior como no exte-
rior dos mesmos.
Fissura no muro de vedação de propriedade, junto 
ao portão de acesso ao imóvel.
(Fotos nºs 06 a 18)
3.2 – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existem.
3.3. – UNIDADE / INTERIOR

Não foi possível o acesso ao interior.
3.4 – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO
Não aplicável.
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
Manter os vãos fechados/tapados de forma a impe-
dir o acesso indevido ao imóvel. 
b) Cobertura
Nada a referir. c) Logradouro
Demolição dos anexos abarracados e insalubres, 
com remoção dos escombros para local apropriado.
Remoção dos materiais diversos amontoados, exis-
tentes no logradouro a céu aberto e nos anexos, 
para local apropriado.
Remoção da vegetação infestante. 
Limpeza geral do logradouro envolvente da edifi-
cação.
Reparação do muro de vedação de propriedade.
4.2 – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existem.
4.3. – UNIDADE / INTERIOR
Não foi possível o acesso ao interior.
4.4 – PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
O prazo para a execução dos trabalhos é de 60 dias 
úteis.
5 – QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
A parte proprietária do imóvel não formulou quais-
quer quesitos.
6 – DOCUMENTOS ANEXOS
6.1. – Relatório fotográfico com 3 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Luís Manuel da Costa Simões) (Relator)
(Firmino Augusto Trigo Barbosa) 
(José Manuel Santos Moura)
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Data de Publicitação: 17/07/2015

EDT-CMVNG/2015/512
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Dr., Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal do Município de 
Vila Nova de Gaia, no uso das competências atribuí-
da pelo despacho n.º 81/2014, de 13 de Novembro, 
do Senhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Mu-
nicipal e Vistorias Administrativas, com competên-
cia subdelegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, 
de 10 de Março, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta últi-
ma, na Reunião de 25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 70º do Código de Procedimento 
Administrativo, através da afixação do presente 
Edital, a todos os interessados – proprietários dos 
muros de vedação e de suporte de terras sitos na 
Rua Gonçalves Castro, frente ao n.º 310, na Aveni-
da Dr. Moreira de Sousa e na Rampa da Senhora da 
Saúde, na freguesia de Pedroso e Seixezelo, deste 
concelho de Vila Nova de Gaia -, de que, no âmbi-
to do Processo Administrativo nº 613/VP/2014, foi 
proferida a seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assinaladas 
pelos peritos na vistoria administrativa realizada a 
20 de Novembro de 2014, ponderados os restantes 
elementos constantes no processo, ordena-se aos 
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proprietários do muro em causa, acima referido, 
nos termos previstos no art.º 89º nº 2 do Regi-
me Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado pelo DL nº 555/99 de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe foi dada pela Lei nº 60/2007 
de 4 de Setembro, a execução dos seguintes tra-
balhos, a completar no prazo máximo de 30 dias 
úteis, contados que sejam 30 dias após a afixação 
deste edital:
- Reparação/consolidação dos muros de vedação e 
suporte do terreno de cultivo, sendo consolidadas 
as zonas dos muros que indiciam risco de desmo-
ronamento e a reposição das zonas de coroamento 
em falta.
- Colocação do portão do acesso ao terreno pela 
Avenida Dr. Moreira de Sousa.
- Cortar e remover para local apropriado toda a ve-
getação infestante existente no terreno.
Caso não haja cumprimento voluntário do ordena-
do, no prazo concedido para o efeito, o Município 
poderá executar coercivamente os trabalhos, com 
custos a cargo dos infratores, para além de incorre-
rem estes em responsabilidade contra-ordenacio-
nal, punível com coima a graduar entre €500 euros 
e €100.000 euros, nos termos do art.º 91º, do nº 
1 alínea s) e nº 4 do art.º 98º e dos art.os 107º 
e 108º, todos do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de 
Dezembro com a nova redação conferida pela Lei 
nº 60/2007 de 4 de Setembro. Adverte-se ainda 
que o não cumprimento desta ordem administrati-
va constituirá também crime de desobediência, nos 
termos previstos no, art.º 348º nº 1 alínea b) do 
Código Penal.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, nº 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse Proces-
so poderá ser consultado um anexo fotográfico ao 
Auto de Vistoria que não se encontra exposto jun-
tamente com este Edital.
Vila Nova de Gaia, 16 de julho de 2015
Proc. Nº 613/VT/2014
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal, 
(Telmo Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Em Anexo:

Auto de Vistoria
Aos vinte dias do mês de Novembro do ano de dois 
mil e catorze, compareceram Firmino Augusto Trigo 
Barbosa, Arquiteto, Luís Manuel da Costa Simões, 
Engenheiro Civil e Abano Fernando Tavares de Sou-
sa, Assistente Técnico, na qualidade de técnicos 
designados pela Câmara Municipal para proceder à 
respetiva vistoria dos muros de vedação / suporte 
do prédio abaixo identificado, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 90º do D.L. 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pela 
legislação subsequente.

Esteve ainda presente o Sr. António de Azevedo 
Presas, na qualidade de coproprietário do prédio.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VIS-
TORIA 
Processo: 613/VT/2014
Localização
Arruamento 1: Rua Gonçalves de Castro
N.º polícia: s/n
Arruamento 2: Rampa da Senhora da Saúde
N.º polícia: s/n
Arruamento 3: Avenida Dr. Moreira de Sousa
N.º polícia: s/n
Freguesia: Pedroso / Seixezelo
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCRIÇÃO GERAL DOS MUROS DE VEDAÇÃO 
/ SUPORTE
Descrição: Trata-se dos muros de vedação / suporte 
de terreno de cultivo, de construção antiga, implan-
tados à face de três arruamentos públicos, desig-
nadamente da Rua Gonçalves de Castro, Rampa da 
Senhora da Saúde e Avenida Dr. Moreira de Sousa.
O muro à face da Rua Gonçalves de Castro, está 
executado em alvenaria irregular de pedra de gra-
nito à vista, com ligante ensaibrado, possuindo uma 
altura média de cerca de 3,00 metros aproximada-
mente e uma extensão de cerca de 70 metros, pos-
suindo o coroamento em blocos de cimento à cota 
natural do terreno que veda. O local encontra-se 
sinalizado com barreiras sinalizadoras de plástico.
O muro à face da Rampa da Senhora da Saúde, 
está executado em alvenaria irregular de pedra de 
granito à vista, com ligante ensaibrado, possuindo 
uma altura média de cerca de 2,50 metros aproxi-
madamente e uma extensão de cerca de 45 me-
tros, cujo coroamento está praticamente ao nível 
da cota natural do terreno que veda.
O muro à face da Avenida Dr. Moreira de Sousa, 
está executado em alvenaria irregular de pedra de 
granito à vista, com ligante ensaibrado e argamas-
sa de cimento e areia, com coroamento executado 
em pedra aparelhada de granito, possuindo uma 
altura média de cerca de 1,50 metros aproximada-
mente relativamente à cota natural do terreno que 
veda e cerca de 1,00 metros de altura relativamen-
te ao arruamento, e uma extensão de cerca de 75 
metros.
Uso do muro objeto da vistoria: Vedação / suporte 
de terreno.
3 – DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA E ESTÉTICA DOS MUROS 
OBJETO DA VISTORIA 
- Desaprumo acentuado em várias zonas do muro à 
face da Rua Gonçalves de Castro, com algumas pe-
dras soltas, indiciando perigo de desmoronamento 
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sobre a via pública, cujas patologias resultam da 
idade do muro e da falta de realização de obras de 
conservação ao longo do tempo.
- Degradação do muro à face da Rampa da Senhora 
da Saúde, com algumas pedras em estado de de-
sagregação e com a presença de vegetação, cujas 
anomalias são motivadas pela idade do muro e pela 
ausência de obras de conservação ao longo do tem-
po.
- Ausência de algumas zonas do coroamento do 
muro à face da Avenida Dr. Moreira de Sousa, por 
motivo de desmoronamento, cuja causa não foi 
possível determinar, e inexistência do portão de 
acesso ao terreno.
- Existência de vegetação infestante no terreno.
Estas anomalias estão a contribuir para a degra-
dação acelerada dos muros e para o consequente 
desmoronamento das zonas mais afetadas, com 
o consequente perigo para a segurança dos tran-
seuntes do local.
(fotografia n.º 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12)
3.4. – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSER-
VAÇÃO
3.4.1. – Não aplicável. 
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
- Reparação/ consolidação dos muros de vedação / 
suporte do terreno de cultivo, sendo consolidadas 
as zonas dos muros que indiciam risco de desmo-
ronamento e a reposição das zonas de coroamento 
em falta.
- Colocação do portão do acesso ao terreno pela 
Avenida Dr. Moreira de Sousa.
- Cortar e remover para local apropriado toda a ve-
getação infestante existente no terreno.
5 – PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS
O prazo proposto para a realização dos trabalhos é 
de 30 dias.
6 – QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
A parte proprietária não formulou quaisquer que-
sitos.
7 – DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. – Relatório fotográfico com duas páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Firmino Augusto Trigo Barbosa) 
(Luís Manuel da Costa Simões)
(Abano Fernando Tavares de Sousa)
Data de Publicitação: 17/07/2015

EDT-CMVNG/2015/515
(Art.º 112.º, 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 de março 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 8 de outubro de 2014, ficam notifica-
dos os comproprietários e demais interessados no 
que concerne ao imóvel, sito na Travessa Nova das 
Chieiras, junto ao nº 73, da freguesia de Canidelo, 
do Concelho de Vila Nova de Gaia, do seguinte:
Em cumprimento do disposto no artigo 106º, nº 
1, e artigo 109º, do Regime Jurídico da Urbaniza-
ção e da Edificação (RJUE) - aprovado pelo D.L. nº 
555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado 
pelo D.L. nº 26/2010, de 30 de Março -, foi ordena-
da a demolição da construção precária, em madeira 
e chapas, edificada junto ao muro de vedação a 
norte, por ter sido executada em violação do art.º 
6, n.º 8 do DL nº 555/99, na redação conferida pelo 
D.L. nº 26/2010, de 30 de março (RJUE), por se 
encontrar em desconformidade com o disposto no 
artigo 12º, nº 1 do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal (RPDM); nos artigos 15º a 17º do Regu-
lamento Geral de Edificações Urbanas (RGEU); no 
artigo 66º do Regulamento Municipal de Taxas e 
Compensações Urbanísticas (RMTCU), encontran-
do-se preenchidos os pressupostos de aplicação da 
alínea a) do nº 1 e do nº 4 do artigo 24º do RJUE, 
dado que não oferece condições mínimas de resis-
tência mecânica, de estabilidade, de segurança, 
durabilidade ou higiene, nem, em termos de dese-
nho arquitetónico, um mínimo de ritmo, equilíbrio, 
harmonia ou proporção, com prejuízo evidente para 
a paisagem urbana; a remoção do contentor me-
tálico e de todos os inertes existentes no terreno, 
bem como a cessação de utilização do mesmo, por 
não possuir a necessária autorização de utilização, 
em violação do disposto no art.º 4, n.º 4, alínea h) 
do referido diploma legal; 
Para cumprimento voluntário desta ordem foi con-
cedido a V. Exa., um prazo de 45 dias, findo o qual 
serão adotados os procedimentos legais necessá-
rios.
Apenas no caso de se verificar a adoção de medidas 
coercivas, as quais ser-lhe-ão atempadamente co-
municadas, informa-se que das mesmas decorrem 
custos da V/ responsabilidade.
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, 22 de junho de 2015.
Por delegação de competências, O Vice-Presidente, 
Eng.º Patrocínio Azevedo.
Data de Publicitação: 20/07/2015
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EDT-CMVNG/2015/516
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) Vâ-
nia Patrícia Dos santos Maia, com última morada 
conhecida na Rua de S. João Novo, 14 R/C - Porto, 
na qualidade de proprietário(a) conforme consta na 
Conservatória do Registo de Automóveis, de que a 
Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no 
dia 11/02/2015, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alí-
nea f) do Código da Estrada, da Av. Poeta Eugénio 
de Andrade, freguesia de Canidelo, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Ford, modelo Fiesta, matrícula 03-38-EJ.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 043/DMP/VA/15
EDOC/2014/46523
Vila Nova de Gaia, 10 de Julho de 2015 
Dr. Telmo Moreira.
Data de Publicitação: 20/07/2015

EDT-CMVNG/2015/517
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) Ana 
Marisa Moreira da Cunha, com última morada co-
nhecida na Rua Quinta da Comenda, 239 – 3º Esq. 
Post. – Águas Santas, na qualidade de último(a) 
proprietário(a) conhecido(a) conforme consta na 
Conservatória do Registo de Automóveis, de que a 
Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no 
dia 10/02/2015, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alí-
nea f) do Código da Estrada, da Praceta Colégio de 
Gaia, freguesia de Mafamude – V. N. de Gaia, para 
o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, 
Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de Pas-
sageiros, marca Ford modelo Escort 1.4, matrícula 
27-54-FE.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-

quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 029/DMP/VA/15
EDOC/2014/49953
Vila Nova de Gaia, 09 de Julho de 2015 
Dr. Telmo Moreira.
Data de Publicitação: 20/07/2015

EDT-CMVNG/2015/518
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) Pau-
lo Sérgio Martins da Silveira, com última morada 
conhecida na Rua da Poupa, 33 3º Esqº - Santo 
Tirso, na qualidade de último(a) proprietário(a) 
conhecido(a), conforme consta na Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 24/01/2014, 
ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código 
da Estrada, da Travessa de Manuel Marques Go-
mes, freguesia de Canidelo, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Hyundai, modelo H1, matrícula 30-07-JN.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 040/DMP/VA/14
EDOC/2015/14413
Vila Nova de Gaia, 13 de Julho de 2015 
Dr. Telmo Moreira.
Data de Publicitação: 20/07/2015

EDT-CMVNG/2015/519
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro.
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) 
Vasyl Hnatyk, com última morada conhecida na 
Rua Principal – Lt 38 1º Dt.º - Vale do Forno - Odi-
velas, na qualidade de último(a) proprietário(a) 
conhecido(a), conforme consta na Conservatória do 
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Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 05/02/2014, 
ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código 
da Estrada, da Praceta Adolfo Marques, freguesia 
de Santa Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito 
na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de Passageiros, marca VW, modelo 
Passat, matrícula HX-16-54.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. n.º 065/DMP/VA/14
EDOC/2015/14417
Vila Nova de Gaia, 13 de Julho de 2015 
Dr. Telmo Moreira.
Data de Publicitação: 20/07/2015

EDT-CMVNG/2015/520
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) Cor-
reias & Santos, Lda, com última morada conheci-
da na Rua do Paraíso nº281 4000-378 – Porto, na 
qualidade de último proprietário(a) conhecido, con-
forme consta na Conservatória do Registo de Au-
tomóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 10/02/2015, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da 
Praceta Colégio de Gaia, freguesia de Mafamude, 
para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passa-
douro, Freguesia da Madalena – V.N.de Gaia, o veí-
culo Ligeiro de Passageiros, marca Renault, modelo 
Twingo, matrícula 79-87-CH.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. N.º 028/DMP/VA/14 
EDOC/2014/49951
Vila Nova de Gaia, 09 de Julho de 2015 
Dr. Telmo Moreira.
Data de Publicitação: 20/07/2015

EDT-CMVNG/2015/521
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) 
Vasyl Dzhulynskyy, com última morada conhecida 
na Rua do Arsenal, 5 – Santa Catarina – Caldas da 
Rainha, na qualidade de último(a) proprietário(a) 
conhecido(a) conforme consta na Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 10/02/2015, 
ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Códi-
go da Estrada, da Avenida da Voltinha, freguesia 
de Pedroso, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Passageiros, marca Renault, modelo Me-
gane, matrícula 14-24-MP.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo
Proc. n.º 026/DMP/VA/15
EDOC/2014/41220
Vila Nova de Gaia, 10 de Julho de 2015 
Dr. Telmo Moreira.
Data de Publicitação: 20/07/2015

EDT-CMVNG/2015/522
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) 
Emanuel Fernandes Passos, com última morada co-
nhecida na Rua Sarah Afonso, 99 – 1º C - Porto, 
na qualidade de proprietário(a) conforme consta na 
Conservatória do Registo de Automóveis, de que a 
Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no 
dia 09/02/2015, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alí-
nea f) do Código da Estrada, do Largo da Lavandei-
ra, freguesia de Oliveira do Douro, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Renault, modelo Megane, matrícula 11-77-GQ.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
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sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo
Proc. n.º 020/DMP/VA/15
EDOC/2014/50979
Vila Nova de Gaia, 09 de Julho de 2015 
Dr. Telmo Moreira.
Data de Publicitação: 20/07/2015

EDT-CMVNG/2015/523
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - ARRUAMEN-
TOS TRANSVERSAIS À AVENIDA GAGO COUTINHO 
- GULPILHARES.
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 6 de Julho 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Colocação de dois sinais de paragem obrigatória 
na Rua Professor Egas Moniz no cruzamento com 
a Avenida Gago Coutinho (sentidos Este/Oeste e 
Oeste/Este);
- Colocação de um sinal de paragem obrigatória 
na Alameda do Senhor da Pedra no entroncamen-
to com a Avenida Gago Coutinho (sentido Oeste/
Este);
- Colocação de um sinal de paragem obrigatória 
na Avenida Pedro Nunes no entroncamento com a 
Avenida Gago Coutinho (sentido Este/Oeste).
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 13 de Julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 20/07/2015

EDT-CMVNG/2015/524
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AVENIDA DA 
JUNQUEIRA E RUA DA ALEGRIA COM A AVENIDA 
DE FRANCELOS - GULPILHARES 
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 6 de Julho 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Trânsito de sentido único na Avenida da Junqueira 
(sentido Norte/Sul);
- SLAT, no entroncamento da Rua da Alegria com a 
Avenida de Francelos.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 13 de Julho de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 20/07/2015

EDT-CMVNG/2015/525
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-

mento Administrativo)
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento da Polícia Municipal, da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho n.º 81/PCM/2014, 
de 13 de Novembro, do Senhor Vereador do Pelou-
ro da Fiscalização Municipal e Vistorias Administra-
tivas, Dr. Manuel Monteiro, com competência sub-
delegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, de 10 
de Março, do Senhor Presidente da Câmara Munici-
pal, com competência conferida por esta última, na 
Reunião de 25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação sita 
na Avenida Pedro Hispano, casa 26, ângulo com 
Bairro de Delfim Ferreira, S/N., freguesia de Arco-
zelo, V. N. Gaia, de que, no âmbito do Processo 
Administrativo nº 1010/VT/2014, foi por despacho 
daquele Senhor Vereador, de 16 de junho de 2015, 
proferido ao abrigo da competência subdelegada 
pelo despacho atrás referido, proposta a decisão, 
cujos termos e fundamentos se passa a referir:
“Em 27.05.2015, foi realizada, na sequência da re-
clamação apresentada por um particular, a título 
oficioso, uma vistoria à edificação com a localização 
referida em epígrafe, nos termos e para os efeitos 
do disposto nos artigos 89.º e seguintes do Regi-
me Jurídico de Urbanização e de Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela le-
gislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor aqui se 
remete. De acordo com o que nele se mostra refe-
rido, em matéria espacial, trata-se de uma edifica-
ção térrea, desocupada, implantada num grupo de 
edificações dispostas no solo em banda contínua.
Em matéria de conservação das respetivas estrutu-
ras, e no que deve relevar para a apreciação da ma-
téria em causa, há assinalar, ao nível do exterior, na 
fachada posterior da edificação vistoriada, a exis-
tência de uma ampliação que causa insegurança, 
insalubridade e deficiente arranjo estético no local, 
e na cobertura, a sua degradação geral, incluindo 
rufos, telhas envelhecidas e vegetação associada, 
bem, como da zona da cobertura em chapas ondu-
ladas existentes na zona ampliada.
A situação fáctica observada enquadra-se deste 
modo, na previsão legal dos n. os 2 e 3 do art.º 89.º 
do RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, na redação que lhe é conferida 
pela legislação subsequente, preceito que confere 
a esta Câmara Municipal, a faculdade de, a todo 
o tempo, determinar a execução de obras de con-
servação necessárias à correção de más condições 
de salubridade e/ou segurança, ou à melhoria do 
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arranjo estético dos edifícios, bem como ordenar 
a demolição total ou parcial das construções que 
ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde 
pública e para a segurança das pessoas e bens.
Em face ao exposto, e após devida ponderação dos 
elementos instrutórios do processo, deverá, nos 
termos daquele enquadramento legal, com vista 
à correção das deficiências assinaladas no auto de 
vistoria e da correção da insalubridade e inseguran-
ça que por elas são provocadas, com fundamento 
neste último e com base na presente informação 
ser ordenado aos proprietários da edificação visto-
riada, no prazo máximo de 90 dias úteis, a execu-
ção dos seguintes trabalhos:
a) Fachadas 
1. Demolição da zona ampliada de carater ilegal, 
existente na parte posterior da edificação principal, 
com remoção dos escombros para local apropriado.
b) Cobertura
2. Reparação geral da cobertura, incluindo rufos.
3. Remoção da cobertura da construção ampliada 
de carater ilegal, em chapas onduladas, com remo-
ção dos escombros para local apropriado.”
Adverte-se, de que, os Serviços de Vistorias Admi-
nistrativas deste Município, devem ser informados, 
com a devida antecedência, da data prevista para o 
início destas obras, caso as desejem executar des-
de já, a fim das mesmas poderem ser acompanha-
das por Técnicos Municipais.
Nessa conformidade, ficam notificados, para ao 
abrigo do disposto nos n. os 1 e 2 do art.º 121.º e 
nos termos dos n. os 1 e 2 do art.º 122.º, ambos 
do Código de Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54/2015, de 07 de 
Janeiro, se pronunciarem por escrito, se assim o 
desejarem, sobre esta proposta de decisão, no pra-
zo de quinze dias a contar da data da afixação do 
presente edital.
Mais se informa, por último, que o processo poderá 
ser consultado naqueles Serviços, entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30. 
Mais se comunica, que no processo se encontra um 
anexo fotográfico ao auto de vistoria, que não é 
afixado juntamente com o presente EDITAL 
Vila Nova de Gaia, O Diretor do Departamento da 
Polícia Municipal, (Dr. Telmo Moreira)
Em anexo:-Cópia do Auto de Vistoria

Auto de Vistoria
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois 
mil e quinze, compareceram Luís Manuel da Cos-
ta Simões, Engenheiro Civil, Firmino Augusto Trigo 
Barbosa, Arquiteto e José Manuel Santos Moura, 
Assistente Técnico, na qualidade de técnicos desig-
nados pela Câmara Municipal para procederem à 
respetiva vistoria da unidade do prédio abaixo iden-
tificado, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 90º do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado pela legislação subsequente.

Esteve ainda presente Maria da Conceição de Sousa 
Machado, na qualidade de cabeça de casal da he-
rança proprietária e Maria da Graça Martins Ribeiro, 
na qualidade de reclamante/vizinha.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO / DA UNIDADE DO 
PRÉDIO OBJETO DA VISTORIA 
Processo n.º: 1010/VT/2014
Localização: Avenida Pedro Hispano, nº 26, Arco-
zelo
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO
Trata-se de uma habitação térrea, desocupada, im-
planta em banda contínua.
Construtivamente o imóvel apresenta-se executa-
do com paredes exteriores em alvenaria rebocada 
e pintada, caixilharias em madeira e cobertura em 
telha francesa assente em estrutura de madeira.
Nº de pisos do prédio: 1
Nº total de unidades: 1
Uso da unidade objeto da vistoria: Habitação deso-
cupada. 
Descrição da unidade objeto da vistoria: Não foi 
possível o acesso ao interior da edificação.
3 – DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE 
ESTÉTICA DO PRÉDIO E DA UNIDADE OBJETO DA 
VISTORIA 
3.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
Ampliação de carácter ilegal existente na parte 
posterior da edificação, já referenciada no processo 
8/FU/2013, causando insegurança, insalubridade e 
deficiente arranjo estético no edifício e no local.
(Fotos nºs 1, 2 e 4)
b) Cobertura
Degradação geral da cobertura, incluindo rufos, 
telhas envelhecidas e vegetação associada, bem 
como da cobertura em chapas onduladas existente 
na zona ampliada posterior da edificação.
(Fotos nºs 1 a 4 e 6 a 9)
c) Logradouro
Nada a referir.
3.2 – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existem.
3.3. – UNIDADE / INTERIOR
Não houve acesso ao interior da habitação.
3.4 – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO
(Apurado através da determinação do nível de con-
servação do imóvel constante da respetiva ficha de 
avaliação anexa ao processo)
3.4.1 – Não aplicável.
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1. – EXTERIOR
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a) Fachadas
Demolição da zona ampliada de caracter ilegal, 
existente na parte posterior da edificação principal, 
com remoção dos escombros para local apropriado.
b) Cobertura
Reparação geral da cobertura, incluindo rufos.
Remoção da cobertura da construção ampliada de 
carácter ilegal, em chapas onduladas, com remo-
ção dos escombros para local apropriado. 
c) Logradouro
Nada a referir.
4.2 – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existem.
4.3. – UNIDADE / INTERIOR
Não houve acesso ao interior.
4.4 – PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
O prazo para a execução dos trabalhos é de 30 dias 
úteis.
5 – QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
 A parte proprietária do imóvel não formulou quais-
quer quesitos.
6 – DOCUMENTOS ANEXOS
6.1. – Relatório fotográfico com 2 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Luís Manuel da Costa Simões) (Relator)
(Firmino Augusto Trigo Barbosa) 
(José Manuel Santos Moura)
Data de Publicitação: 20/07/2015

EDT-CMVNG/2015/527
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - VÁRIOS AR-
RUAMENTOS, SERZEDO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 06 de julho 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO
- Rua Poeta Carlos Morais, junto à intersecção com 
a Rua do Terreirinho – Remoção de sinal B2 (STOP);
- Rua Poeta Carlos Morais, junto à intersecção com 
a Rua do Terreirinho, no ilhéu existente – Recolo-
cação de sinal D3a (obrigação de contornar o obs-
táculo/ilhéu);
- Rua do Terreirinho, junto à intersecção com a Rua 
Poeta Carlos Morais – Implementação de sinal B1 
(cedência de passagem);
- Rua Estrada da Rainha, junto à intersecção com 
a Rua Caminho do Senhor – Demarcação no centro 
da faixa de rodagem, do ilhéu existente;
- Rua Caminho do Senhor, junto à intersecção com 
a Rua Estrada da Rainha – Implementação de sinal 
B1 (cedência de passagem).
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 14 de julho de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)

Data de Publicitação: 20/07/2015

EDT-CMVNG/2015/528
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - VÁRIOS AR-
RUAMENTOS, AVINTES 
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 06 de julho 
de 2015, foram aprovadas as seguintes POSTURAS 
MUNICIPAIS DE TRÂNSITO:
- Rua da Neta: Alteração de sentido único de circu-
lação automóvel, para sentido único de circulação 
sulgnorte;
- Rua Almeida e Sousa: Implementação de sentido 
único de circulação nortegsul;
- Rua Miguel Bombarda (troço entre a Rua do Paço 
e a Escola Primária de Espinhaço): Implementação 
de sentido único de circulação, sentido descenden-
te, sulgnorte;
- Rua da Pousada: Colocação de sinal de trânsito 
STOP (B2) – Paragem obrigatória em cruzamentos 
ou entroncamentos, no cruzamento das ruas Cen-
tral de Campos e Futebol Clube de Avintes;
- Rua Poeta Mesquita e Melo: Colocação de sinal de 
trânsito STOP (B2) – Paragem obrigatória em cru-
zamentos ou entroncamentos, no cruzamento com 
a rua 5 de Outubro;
- Acesso do arruamento interior (Táxis/Farmácia): 
Colocação de sinal de trânsito (B1) – Cedência de 
passagem, no entroncamento com a rua 5 de Ou-
tubro.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 14 de julho de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 21/07/2015

EDT-CMVNG/2015/529
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DAS 
CASTANHEIRAS, VALADARES
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 6 de Julho 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Trânsito de Sentido Único na Rua das castanheiras 
(antigo arruamento), no troço compreendido entre 
o n.º 255 e a Rua Professor Amadeu dos Santos 
(sentido Norte/Sul);
- Sinal vertical de Paragem Obrigatória na Rua das 
Castanheiras (antigo arruamento), com a Rua Pro-
fessor Amadeu dos Santos, sentido Norte/Sul.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 13 de Julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
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Data de Publicitação: 21/07/2015

EDT-CMVNG/2015/530
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - ZONA DA BE-
LAVISTA - MADALENA
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 6 de Julho 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Sinalização vertical de Zona de Velocidade Limita-
da a 30 km/h, no início da Rua de José Almada de 
Negreiros (sentido Norte/Sul);
- Sinalização vertical de Zona de Velocidade Limita-
da a 30 km/h, no início da Rua de Adriano Correia 
de Oliveira (sentido Norte/Sul);
- Sinalização vertical de Fim de Zona de Velocida-
de Limitada na Rua de Adriano Correia de Oliveira 
(sentido Sul/Norte).
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 13 de Julho de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 21/07/2015

EDT-CMVNG/2015/531
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua Aureliano de Lima, traseiras do n.º 88, 
freguesia de Mafamude, deste concelho, através de 
Edital, nos termos da alínea d) do n.º 1 do arti-
go 70.º do Código 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 afixação (2014/11/25), proceder à lim-
peza do terreno em causa, ao abrigo do disposto 
no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 49.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 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 18 de agosto 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, 10 de julho de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 27/10/2014, 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 Aureliano de Lima, 
traseiras do n.º 88, freguesia de Mafamude, des-
te concelho, de forma a que o respetivo terreno 
cumpra o definido nesta matéria no Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio a partir 
do próximo dia 18 de agosto 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, 10 de julho de 2015. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 21/07/2015

EDT-CMVNG/2015/532
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA CAMI-
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NHO DA FONTE VELHA, CRESTUMA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 06 de julho 
de 2015, foram aprovadas as seguintes POSTURAS 
MUNICIPAIS DE TRÂNSITO:
- Rua Caminho da Fonte Velha – implementação do 
adicional modelo 1, com a indicação “exceto BUS 
das 18 às 24 horas”, aos sinais existentes (sinal C1 
e sinal H3) no início e término do arruamento;
- Rua Caminho da Fonte Velha, junto à intersecção 
com a Avenida da Saudade – implementação do 
sinal I8 (aproximação de travessia de crianças).
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia,14 de julho de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 21/07/2015

EDT-CMVNG/2015/533
(Art.º.112.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 através do presente Edital, em 
cumprimento do despacho proferido em 13 de ju-
lho de 2015 e nos termos do disposto no artigo 
122º do Código de Procedimento Administrativo, 
ficam notificados a CEND -Construção e Venda de 
Propriedades, LDA, na qualidade de proprietária, e 
demais interessados, do teor do ofício n.º 6023, 
de 2015/07/14, que se anexa e que faz parte inte-
grante do presente edital.
Vila Nova de Gaia, 14 de julho de 2015
Por delegação de competências, O Vice-Presidente 
da Câmara, (Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 22/07/2015

EDT-CMVNG/2015/534
(Art.º.112, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal, no uso das competências subdelega-
das pelo despacho n.º 13/PCM/2014 de 10/03 do 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
26/06/2015 e nos termos do Art.º 112º do Código 
de Procedimento Administrativo, ficam notificados 
a Carnenor - Cames do Norte, Ld.ª na qualidade 
de proprietária do imóvel sito na Rua Luís de Ca-
mões, nº 510 r/c, freguesia de Santa Marinha e 
São Pedro da Afurada do Concelho de Vila Nova de 
Gaia e António José Sales Moimenta de Carvalho e 
Isabel Maria Fontes Amorim Carvalho na qualidade 
de sócios-gerentes da referida sociedade do teor do 
ofício n.º 5300/2015, de 26/06/2015, que se anexa 
e que faz parte integrante do presente edital
Vila Nova de Gaia, 26 de junho de 2015.
O Vice-Presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo)
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Data de Publicitação: 22/07/2015

EDT-CMVNG/2015/535
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 27 de agosto de 2015, quinta-
-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 sexta-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
27.08.2015.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal. 
Vila Nova de Gaia, 22 de julho de 2015.
O Vereador, (Manuel António Correia Monteiro Dr.)
Data de Publicitação: 23/07/2015

EDT-CMVNG/2015/536
(PROC.º nº 0857/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Avenida Jean Piaget, junto ao nº 186, fre-
guesia de Gulpilhares, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
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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 Junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/07/2015

EDT-CMVNG/2015/537
(PROC.º Nº 0620/2014 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito no gaveto da Rua Henrique Galvão, junto ao nº 
28 / Rua Onofre Domingues Pereira, freguesia de 
Gulpilhares, deste concelho, a proceder à limpeza 
do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-

nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de Junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/07/2015

EDT-CMVNG/2015/539
(PROC.º nº 1148/2014 – 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, através da Fiscalização efetua-
da pelos Serviços da Divisão de Espaços Verdes e 
Salubridade da Direcção Municipal de Urbanismo e 
Ambiente, que tendo-se constatado que o terreno 
sito nas traseiras dos nºs 444, 466 e 494 da Rua 
do Pavilhão, freguesia de Gulpilhares, deste con-
celho, não cumpre os critérios de gestão de com-
bustível, relativos aos estratos arbóreo, arbustivo 
e subarbustivo, definidos no Anexo do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho, com as alterações in-
troduzidas pelos Decretos-Leis nºs 15/2009, de 14 
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de Janeiro, 17/2009 de 14 de Janeiro, 114/2011, 
de 30 de Novembro e 83/2014, de 23 de Maio, está 
consequentemente em incumprimento do dispos-
to no nº 2 do artigo 15º do mesmo diploma legal, 
constituindo assim risco de incêndio e perigo para 
pessoas e bens.
Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve consequentemente ser assegurado o respeti-
vo corte do material vegetal, numa faixa de 50 me-
tros, relativamente à alvenaria exterior dos edifí-
cios confinantes, bem como o abate e/ou poda das 
árvores existentes no terreno que não cumprem os 
critérios 1 – A e 1 – B do Anexo ao respetivo di-
ploma legal, não podendo ainda ocorrer quaisquer 
acumulações de substâncias combustíveis, como 
lenha, madeira ou sobrantes vegetais, e de outras 
substâncias altamente inflamáveis.
Prevê o critério 1 - A do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a des-
ramação deve ser de 50% da altura da árvore até 
que esta atinja os 8 metros, altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros 
acima do solo.”
Prevê o critério 1 - B do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“As copas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados no mínimo 5 metros da edificação e 
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 

pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
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, 20 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/07/2015

EDT-CMVNG/2015/540
(PROC. N.º 1312/2014 – 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 ao lado direito do nº 103 da Rua Fonte 
de Espinho, 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 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.
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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, de 12 de maio 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/07/2015

EDT-CMVNG/2015/541
(PROC. N.º 0348/2014 – 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 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua Padre Cid, entre os nºs 376 e 390, fre-
guesia de Gulpilhares, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 

efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer 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, de 12 de maio 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/07/2015

EDT-CMVNG/2015/542
(PROC. N.º 0223/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua Padre Cid, contíguo aos nºs 400 e 
410 e traseiras dos nºs 12,40, 72 e 182 da Alameda 
Nossa Senhora dos Anjos, freguesia de Gulpilha-
res, 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.” 
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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, de 20 de maio 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/07/2015

EDT-CMVNG/2015/543
(PROC. N.º 1084/2014 – 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 entre os nºs 82 e 109 da Travessa dos 
Emigrantes, 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 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 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, de 12 de maio 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/07/2015

EDT-CMVNG/2015/544
(PROC. N.º 1039/2014 – 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 ao lado direito dos nºs 45/47 da Rua 
do Rochio, 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 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 
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uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 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, de 12 de maio 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/07/2015

EDT-CMVNG/2015/545
(PROC. N.º 0107/2014 – 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 sito no gaveto da Rua do Rochio com 
a Rua Nova do Rochio, freguesia de São Félix da 
Marinha, deste concelho, mantém-se revestido de 
quantidade de Erva dos Pampas (plumas) e resídu-
os de várias espécies, adicionalmente se verifica a 
presença de ramos de árvores e arbustos sobre as 
vias públicas referenciadas inclusivamente ocultan-
do parcialmente sinalização rodoviária e estorvan-
do a livre e cómoda passagem e/ou dificultando a 
limpeza urbana, 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 e 
alínea n) do artigo 48º 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.” 
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;
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, incluindo o corte da infestante Erva 
– de – Pampas (plumas), assim como a poda dos 
ramos das árvores e arbustos que propendem so-
bre os dois arruamentos, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações dos 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, de 13 de maio 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/07/2015

EDT-CMVNG/2015/546
(PROC. N.º 0446/2015 – 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-
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go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua do Rochio, a sul do nº 220, 
freguesia de S. Félix da 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 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, de 13 de junho 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/07/2015

EDT-CMVNG/2015/547
(PROC. N.º 0421/2015 – DEVS)

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

FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito com frente para as Ruas da Colónia 
Balnear/Rua da Boa Vontade/Travessa Nova da Boa 
Vontade, 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 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 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, de 10 de junho 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/07/2015

EDT-CMVNG/2015/549
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 30/80
(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-
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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 9 de julho 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 
30/80 para o lote n.º 3, requerido em nome de 
FERNANDO DA CUNHA FERRAZ, que tem como ob-
jetivo a alteração da área de implantação, a cons-
trução de garagem com 30,50m2 e a construção de 
anexos destinados a arrumos com 21,50m2. 
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 85/15 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: 27/07/2015

EDT-CMVNG/2015/550
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 18/97
(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 26 de junho 
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 18/97 para o lote 43, requerido em nome de 
Vicente Maria de Olazabal Brito e Cunha, que tem 
como objetivo: 
A cedência de parte do lote 43 ao domínio privado 
municipal, visando a sua posterior transmissão a 
favor da Paróquia de S. Félix da Marinha, designa-
damente para a instalação de um equipamento de 
apoio à comunidade, a localizar no gaveto formado 
pela rua Oliva Teles com a rua Tirso Olazabal. ---
Neste contexto é proposta a constituição do lote 
43-B com a área de 225,00m², tendo em vista a 
edificação de uma construção térrea, com acesso 
independente, desde a rua Tirso Olazabal, visando 
a instalação de salas de Catequese. 
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 2264/15 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: 27/07/2015

EDT-CMVNG/2015/551
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 55/86
(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-
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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 28 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 sucessivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 55/86 para os lotes n.º 49 e 50, requerido em 
nome de GESPATRIMÓNIO S.A., que tem como ob-
jetivo a fusão dos lotes 49 e 50 para a implantação 
de uma habitação unifamiliar e volume anexo. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 5041/14 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: 27/07/2015

EDT-CMVNG/2015/552
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 3/83
(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 6 de julho 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 
3/83 para o lote n.º 48, requerido em nome de AR-
MANDO SOBRAL GUEDES DA SILVA que tem como 
objetivo a definição de anexos no logradouro pos-
terior e a retificação da área de implantação e da 
área de construção da habitação, com a inclusão de 
aproveitamento do vão de telhado. 
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 2335/15 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: 27/07/2015

EDT-CMVNG/2015/553
(PROC.º 0397/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito na Rua Rio dos Lagos, a norte do 
nº 231, freguesia de Grijó, deste concelho, se en-
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contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, 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 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, de 26 de junho 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/07/2015

EDT-CMVNG/2015/554
(PROC.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 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 

entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Travessa da Póvoa de Cima, ao lado esquer-
do do nº 417, freguesia de Grijó, 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, 10 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/07/2015

EDT-CMVNG/2015/555
(PROC.º 0387/2015 – 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 arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua da Ervilhaca, frente ao nº 433, 
freguesia de Grijó, deste concelho, se encontra co-
berto de densa e variada vegetação, está conse-
quentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo de incêndio, bem como se en-
contram árvores (sobreiros) a propender sobre a via 
pública comprometendo em termos de circulação a 
livre e cómoda passagem, violando respetivamente 
o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º 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 b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Alínea n) do artigo 48º
“Manter árvores, arbustos, silvados, sebes penden-
tes sobre a via pública, que estorvem a livre e có-
moda passagem e impeçam a limpeza urbana, é 
passível de coima graduada de um décimo até um 
máximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional.”
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, bem como à poda das ár-
vores (sobreiros), que se encontram a propender 
sobre a via pública.
Mais fica notificado que, não poderá proceder a 
qualquer intervenção relativamente ao abate e/ou 
poda dos sobreiros, sem prévia avaliação e licença 

emitida pelo Instituto de Conservação da Natureza 
e das Florestas, nomeadamente através da Direção 
Regional de Florestas do Norte, no âmbito do dis-
posto no Decreto-Lei n.º 169/2011 de 25 de maio, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
155/2004 de 30 de junho.
Mais se informa os contactos do ICNF – Departa-
mento de Conservação da Natureza e Florestas do 
Norte, para os efeitos em causa.
ICNF
Departamento de Conservação da Natureza e 
Florestas do Norte
Estrada Exterior da Circunvalação, 11846-
4460-281 Senhora da Hora
Tel: 22 9574064 – Fax: 22 957 4065
E-mail: dcnfn@icnf.pt
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, 26 de junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/07/2015

EDT-CMVNG/2015/556
(PROC.º 0386/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua do Seixo, a norte do nº 101, fre-
guesia de Grijó, deste concelho, se encontra cober-
to de densa e variada vegetação bem como árvores 
pendentes está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, bem como árvores pendentes 
sobre a via pública, constituindo perigo em caso de 
incêndio, violando o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º e alínea n) do artigo 48º do Re-
gulamento 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 
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para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
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 assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultantes 
ou outros resíduos, bem como à poda das árvores 
que se encontram pendentes sobre a via pública.
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, 10 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/07/2015

EDT-CMVNG/2015/557
(PROC.º 0669/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito ao lado esquerdo do nº 244 da Rua da Escola 
Nova, freguesia de Grijó, 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, 19 de junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/07/2015

EDT-CMVNG/2015/558
(PROC.º 1120/2014 – 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 
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e por este meio que, tendo-se constatado que o 
lote de terreno nº 5 do alvará de loteamento nº 
06/2000 sito na Rua Manuel António Fontoura, 
entre os nºs 455 e 473, 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 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, 12 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/07/2015

EDT-CMVNG/2015/559
(PROC.º 0292/2015 – DEVS)

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

FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua da Morgadinha, traseiras do nº 
71, freguesia de Grijó, 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 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, 12 de junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/07/2015

EDT-CMVNG/2015/560
(PROC.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/
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PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua Fonte da Chamusca, nº 328/338, fre-
guesia de Grijó, 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 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 10 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Data de Publicitação: 28/07/2015

EDT-CMVNG/2015/561
(PROC.º 0442/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Travessa Entre-os-Rios, a sul do nº 
144, freguesia de terreno, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, 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 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, 10 de julho de 2015
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O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/07/2015

EDT-CMVNG/2015/562
(PROC.º 0443/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Travessa Entre-os-Rios, a nascen-
te do nº 144, freguesia de Grijó, 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 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.

Vila Nova de Gaia, 13 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/07/2015

EDT-CMVNG/2015/563
(PROC.º 0375/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Travessa Entre-os-Rios, a norte do 
nº 144, freguesia de Grijó, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, 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 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 
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igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 10 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/07/2015

EDT-CMVNG/2015/564
(PROC.º 0444/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Travessa Entre-os-Rios, a poente 
do nº 144, freguesia de Grijó, 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 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, 10 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/07/2015

EDT-CMVNG/2015/565
(PROC.º 0072/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços da Divisão de Espaços Verdes e Salu-
bridade da Direcção Municipal de Urbanismo e Am-
biente, que tendo-se constatado que o terreno sito 
na Rua do Choupelo confrontante com o imóvel sito 
na Travessa da Ervilhaca, nº 317, freguesia de Gri-
jó, deste concelho, não cumpre os critérios de ges-
tão de combustível, relativos aos estratos arbustivo 
e subarbustivo, definidos no Anexo do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho, com as alterações in-
troduzidas pelos Decretos-Leis nºs 15/2009, de 14 
de Janeiro, 17/2009 de 14 de Janeiro, 114/2011, 
de 30 de Novembro e 83/2014, de 23 de Maio, está 
consequentemente em incumprimento do disposto 
no nº 2 do artigo 15º do mesmo diploma legal, e 
conforme o estabelecido no artigo 33º e alínea b) 
do artigo 49º do Regulamento Municipal de Resídu-
os Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova 
de Gaia, constituindo assim risco de incêndio e pe-
rigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
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espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.”
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, bem como outras substâncias 
altamente inflamáveis.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
A infração ao disposto na alínea b) do artigo 49º 
do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, é 
passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/07/2015

EDT-CMVNG/2015/566
(PROC.º 0196/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito na Rua da Morgadinha, junto ao nº 
71, freguesia de Grijó, 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 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, 12 de junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/07/2015

EDT-CMVNG/2015/567
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO  - RUA 
DOS SABUGOS, CANELAS
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 20 de julho 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
Rua dos Sabugos, junto à intersecção com a Rua 
das Lages – Implementação do sinal de trânsito 
STOP (B2) – Paragem obrigatória em cruzamentos 
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ou entroncamentos;
Rua dos Sabugos – Implementação do sinal de 
trânsito de Via pública sem saída (H4)
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 24 de julho de 2015,
Data de Publicitação: 29/07/2015

EDT-CMVNG/2015/568
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO  - RUA 
DO TÚNEL, OLIVEIRA DO DOURO
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 20 de julho 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Implementação sinalização vertical de trânsito 
proibido a veículos pesados de peso igual ou supe-
rior a 3.5T com adicional “exceto viaturas de reco-
lha R.S.U.” na Rua do Túnel, freguesia de Oliveira 
do Douro.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 23 de julho de 2015,
O Vereador, Manuel António Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 29/07/2015

EDT-CMVNG/2015/569
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO  - RUA 
QUINTA AMARELA, 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 20 de julho 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
Rua Quinta Amarela, entroncamento com a Rua da 
Póvoa de Cima – Implementação de sinal de trânsi-
to STOP (B2) – Paragem obrigatória em cruzamen-
tos ou entroncamentos
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 27 de julho de 2015,
O Vereador, Manuel António Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 29/07/2015

EDT-CMVNG/2015/570
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO  - RUA 
DE SÁ, OLIVEIRA DO DOURO
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 20 de julho 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
- Implementação de sinalização de trânsito proibi-
do a viaturas de peso total superior a 3.5T “exceto 

viaturas de recolha de R.S.U”.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 23 de julho de 2015,
O Vereador, Manuel António Correia Monteiro.
Data de Publicitação: 29/07/2015

EDT-CMVNG/2015/571
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO  - RUA 
SENHORA DA HORA, PEDROSO 
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 20 de julho 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
Rua Senhora da Hora - Implementação de trânsito 
proibido a veículos de peso superior a 3.5T, fregue-
sia de Pedroso
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 24 de julho de 2015,
O Vereador (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 29/07/2015

EDT-CMVNG/2015/572
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Minuta da Ata nº 16 respeitante à Reu-
nião Pública realizada no dia 20 de julho 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, 29 de julho de 2015.
O Vereador (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 31/07/2015

EDT-CMVNG/2015/573
(PROC.º 0060/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
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por este meio que, através da Fiscalização efetua-
da pelos Serviços da Divisão de Espaços Verdes e 
Salubridade da Direcção Municipal de Urbanismo e 
Ambiente, que tendo-se constatado que o terreno 
sito na Rua de Guimarães, desde o lado direito do 
nº 250 até o gaveto com a Travessa das Oliveiras, 
freguesia de Perosinho, deste concelho, não cum-
pre os critérios de gestão de combustível, relativos 
aos estratos arbóreo, arbustivo e subarbustivo, 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, está consequentemente 
em incumprimento do disposto no nº 2 do artigo 
15º do mesmo diploma legal, e conforme o esta-
belecido no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º 
constituindo assim risco de incêndio e perigo para 
pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.
Deve consequentemente ser assegurado o respeti-
vo corte do material vegetal, numa faixa de 50 me-
tros, relativamente à alvenaria exterior dos edifí-
cios confinantes, bem como o abate e/ou poda das 
árvores existentes no terreno que não cumprem os 
critérios 1 – A e 1 – B do Anexo ao respetivo di-
ploma legal, não podendo ainda ocorrer quaisquer 
acumulações de substâncias combustíveis, como 
lenha, madeira ou sobrantes vegetais, e de outras 
substâncias altamente inflamáveis.
Prevê o critério 1 – A do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 

árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a desra-
mação deve ser de 50% de altura da árvore até que 
esta atinja os 8 metros de altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros 
acima do solo.”
Prevê o critério 1 – B do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“As copas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados no mínimo 5 metros da edificação e 
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, e de outras substâncias alta-
mente inflamáveis, bem como as copas das árvores 
e dos arbustos devem estar distanciadas no mínimo 
5 metros das edificações.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
A infração ao disposto na alínea b) do artigo 49º 
do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, é 
passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 31/07/2015

EDT-CMVNG/2015/574
(PROC.º 1285/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
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nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito no gaveto da Rua da Pousada com a Rua do 
Canto de Brandariz, freguesia de Perosinho, 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 junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 31/07/2015

EDT-CMVNG/2015/575
(PROC.º 0106/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua da Igreja, estendendo-se des-
de o lado esquerdo do nº 1202 até o lado direito 
do nº 142, freguesia de Sermonde, 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 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
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E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 31/07/2015

EDT-CMVNG/2015/576
(PROC.º 0418/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito ao lado direito do nº 79 da Travessa Dr. Sá 
Carneiro, freguesia de Perosinho, 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, 19 de junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 31/07/2015

EDT-CMVNG/2015/577
(PROC.º 0155/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua do Agro, junto ao nº 74, freguesia 
de Serzedo, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo em caso de incêndio, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contraordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
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 
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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, 26 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 31/07/2015

EDT-CMVNG/2015/578
(PROC.º 1227/2014 – 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 com frentes para a Rua do Souto, para 
a Rua da Firmeza e para a Rua da Igreja, confron-
tando com as traseiras de várias habitações sitas 
na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, freguesia de Ser-
zedo, 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 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, 05 de junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 31/07/2015

EDT-CMVNG/2015/579
(PROC.º 0295/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua dos Combatentes, a norte do 
nº 45, freguesia de Perosinho, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
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-
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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, 10 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 31/07/2015

EDT-CMVNG/2015/580
(PROC.º 0293/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua do Agro, junto ao nº 195, freguesia 
de Serzedo, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo em caso de incêndio, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contraordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-

cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 31/07/2015
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E.1. Regulamento Municipal do Comércio e da 
Prestação de Serviços de Restauração ou de 
Bebidas Não Sedentário

Preâmbulo
O Município de Vila Nova de Gaia dispõe de um Re-
gulamento Municipal das Feiras e um Regulamen-
to Municipal dos Vendedores Ambulantes, os quais 
têm vindo a disciplinar a ocupação, exploração e 
gestão das feiras municipais e da venda ambulante.
Durante a vigência daqueles regulamentos suce-
deram-se várias alterações legislativas, nomeada-
mente o Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, no 
âmbito do “Licenciamento Zero”, a Lei 27/2013, de 
12 de abril, que veio revogar os diplomas que es-
tiveram na génese daqueles regulamentos munici-
pais e, mais recentemente, o Decreto-Lei 10/2015, 
de 16.01, que entrou em vigor no dia 01.03.2015, 
que, por sua vez, veio revogar a Lei 27/2013 e es-
tabelecer o Regime Jurídico de Acesso e Exercício 
de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração 
(RJAACSR).
Tais alterações legislativas impõem uma revisão e 
adaptação das disposições regulamentares em vi-
gor, uma vez que implicam a redução de encargos 
administrativos sobre os cidadãos e empresas por 
via da eliminação de licenças, autorizações e con-
dicionamentos prévios para atividades específicas, 
simplificando os licenciamentos de atividades eco-
nómicas tais como o comércio a retalho não seden-
tário exercido por feirantes e vendedores ambulan-
tes.
Revela-se, desta forma, necessário proceder à ela-
boração do presente Regulamento onde se definem 
as condições de exercício do comércio a retalho não 
sedentário por feirantes e vendedores ambulantes, 
bem como o regime aplicável às feiras e aos re-
cintos onde as mesmas se realizam, revogando-se, 
em consequência, os regulamentos até agora em 
vigor que versam sobre a mesma matéria, a sa-
ber o “Regulamento das Feiras do Município de Vila 
Nova de Gaia” e o “Regulamento de Vendedores 
Ambulantes do Município de Vila Nova de Gaia”.
O presente Regulamento foi sujeito a discussão pú-
blica nos termos do artigo 118ºdo Código do proce-
dimento Administrativo.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 
79º do Decreto-lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro 
é elaborado o presente “Regulamento Municipal do 
Comércio a Retalho Não Sedentário Exercido por 
Feirantes e Vendedores Ambulantes”, o qual foi 
devidamente submetido à Câmara e à Assembleia 
Municipal para aprovação, nos termos dos artigos 
25º n.º 1 alínea g) e 33º, n.º 1, alínea k), ambos 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, após te-
rem sido cumpridas as formalidades previstas nos 
artigos 117.º e 118.º do Código de Procedimento 
Administrativo e no n.º 2 do artigo 79º do Decreto-

-lei n.º 10/2015, de 16.01. 

CAPÍTULO I
Das disposições gerais

Artigo 1.º
Âmbito de aplicação

O presente Regulamento estabelece o regime a que 
fica sujeita a atividade de comércio a retalho não 
sedentário exercida por feirantes em espaços pú-
blicos, ou privados, onde se realizem feiras organi-
zadas pelo Município e por vendedores ambulantes 
nas zonais e locais definidos e autorizados pela Câ-
mara Municipal e o regime de funcionamento das 
feiras e respetivos recintos.

Artigo 2.º
Definições

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se 
por: 
a) Atividade de comércio a retalho - a atividade de 
revenda ao consumidor final, incluindo profissionais 
e institucionais, de bens novos ou usados, tal como 
são adquiridos, ou após a realização de algumas 
operações associadas ao comércio a retalho, como 
a escolha, a classificação e o acondicionamento, 
desenvolvida dentro ou fora de estabelecimentos 
de comércio, em feiras, mercados municipais, de 
modo ambulante, à distância, ao domicílio e atra-
vés de máquinas automáticas; 
b) Atividade de comércio a retalho não sedentá-
ria – a atividade de comércio a retalho em que a 
presença do comerciante nos locais de venda, em 
feiras ou de modo ambulante, não reveste um ca-
rater fixo e permanente, realizada nomeadamente 
em unidades móveis ou amovíveis; 
c) Atividade de restauração ou de bebidas não se-
dentária – a atividade de prestar serviços de ali-
mentação e de bebidas, mediante remuneração, 
em que a presença do prestador nos locais da pres-
tação não reveste um carater fixo e permanente, 
nomeadamente em unidades móveis ou amovíveis, 
bem como em instalações fixas onde se realizem 
menos de 20 eventos anuais, com uma duração 
anual acumulada máxima de 30 dias;
d) Feira – o evento que congrega periódica ou oca-
sionalmente, no mesmo recinto, vários retalhistas 
que exercem a atividade com caráter não sedentá-
rio, na sua maioria em unidades móveis ou amoví-
veis, excetuados os arraias, romarias, bailes, pro-
vas desportivas e outros divertimentos públicos, os 
mercados municipais e os mercados abastecedo-
res, não se incluindo as feiras dedicadas de forma 
exclusiva à exposição de armas; 
e) Recinto de feira – o espaço público ou privado, 
ao ar livre ou no interior, destinado à realização de 
feiras, que preencha os requisitos estipulados na 
legislação em vigor; 
f) Feirante – a pessoa, singular ou coletiva, que 
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exerce de forma habitual a atividade de comércio a 
retalho não sedentária em feiras; 
g) Vendedor ambulante – a pessoa, singular ou co-
letiva, que exerça de forma habitual a atividade de 
comércio a retalho de forma itinerante, incluindo 
em instalações móveis ou amovíveis instaladas fora 
de recintos de feiras;
h) Venda ambulante com caráter de permanência 
– exercício de atividade, definida pela Câmara, de 
comércio a retalho de forma itinerante, em lugar 
fixo, igualmente definido pela Câmara;
i) Espaço de venda – área demarcada pela Câmara 
para o exercício da atividade de comércio a retalho 
não sedentário;
j) Espaços de venda destinados a participantes oca-
sionais – espaços de venda próprios reservados nas 
feiras, para serem ocupados por participantes oca-
sionais, vendedores ambulantes, pequenos agricul-
tores, artesãos e similares;
k) Participação ocasional – aquela que é feita no 
próprio dia da feira, no caso de na mesma se en-
contrem lugares disponibilizados pela Câmara para 
o efeito, livres, mediante o pagamento da respetiva 
taxa.
l) Atividade sazonal - aquela que só surge em de-
terminado período do ano, necessariamente limita-
do, perdendo, posteriormente, a sua utilidade.

Artigo 3.º
Exercício da atividade

1 - O exercício da atividade de comércio a retalho 
de forma não sedentária na área do Município só é 
permitido aos feirantes com espaço de venda atri-
buído em recinto de feira, previamente autorizada 
e aos vendedores ambulantes nas zonas e locais 
previamente autorizados.
2 – É ainda condição para o exercício da atividade 
de feirante e vendedor ambulante a detenção de 
título de exercício de atividade, devidamente atua-
lizado, emitido pela DGAE, aquando da mera comu-
nicação prévia no Balcão do Empreendedor”, nos 
termos do artigo 20º do Decreto-Lei 10/2015, de 
16.01. 

Artigo 4.º
Taxas

Pela atribuição e ocupação dos espaços de venda 
em feiras são devidas as taxas previstas na Tabela 
Anexa ao Regulamento Municipal de Taxas e Outras 
Receitas do Município de Vila Nova de Gaia.  

Artigo 5.º
Documentos

1 - O feirante, o vendedor ambulante e o vendedor 
ambulante com caráter de permanência e bem as-
sim os seus colaboradores devem, nos termos da 
legislação em vigor, ser portadores, nos locais de 
venda, dos seguintes documentos: 
a) Título (s) para o exercício da atividade; 
b) Título que legitima a ocupação do espaço;
c) Faturas comprovativas da aquisição de produtos 

para venda ao público, nos termos previstos no Có-
digo do Imposto sobre o Valor Acrescentado. 
2 - Excetuam-se do disposto no número anterior 
os seguintes participantes ocasionais das feiras do 
Concelho:
a) Pequenos agricultores, não constituídos como 
agentes económicos, que pretendam participar na 
feira para vender produtos da sua própria produ-
ção, por razões de subsistência devidamente com-
provadas pela junta de freguesia da área da sua 
residência; e
b) Outros participantes ocasionais, nomeadamente 
artesãos.

Artigo 6.º
Proibições

1 - É proibido o comércio a retalho não sedentário 
dos seguintes produtos: 
a) Produtos fitofarmacêuticos abrangidos pela Lei 
n.º 26/2013, de 11 de abril; 
b) Medicamentos e especialidades farmacêuticas; 
c) Aditivos para alimentos para animais, pré-mis-
turas preparadas com aditivos para alimentos para 
animais e alimentos compostos para animais que 
contenham aditivos a que se refere o n.º 1 do ar-
tigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 183/2005, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de janei-
ro de 2005; 
d) Armas e munições, pólvora e quaisquer outros 
materiais explosivos ou detonantes; 
e) Combustíveis líquidos, sólidos ou gasosos, com 
exceção do álcool desnaturado; 
f) Moedas e notas de banco, exceto quando o ramo 
de atividade do espaço de venda corresponda à 
venda desse produto estritamente direcionado ao 
colecionismo; 
g) Veículos automóveis e motociclos, em modo am-
bulante, estacionados na via pública ou em local 
privado de utilização coletiva. 
2 - É proibido aos feirantes e vendedores ambulan-
tes:
a) Impedir ou dificultar o trânsito nos locais desti-
nados à circulação de peões ou de veículos; 
b) Impedir ou dificultar o acesso aos meios de 
transporte e às paragens dos respetivos veículos;
c) Impedir ou dificultar o acesso a monumentos e 
a edifícios e instalações, públicos ou privados, bem 
como o acesso ou a exposição dos estabelecimen-
tos comerciais.
3 - É proibida a venda de bebidas alcoólicas junto 
de estabelecimentos escolares do ensino básico e 
secundário, num raio de 100 metros em relação ao 
perímetro exterior de cada estabelecimento. 
4 – A Câmara pode proibir o comércio não sedentá-
rio de outros produtos não previstos nos números 
anteriores, sempre que tal seja devidamente fun-
damentado por razões de interesse público.

Artigo 7.º
Comercialização de géneros alimentícios e de 



Nº 55 | julho 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 101

animais
Os feirantes e os vendedores ambulantes que co-
mercializem géneros alimentícios e animais estão 
obrigados ao estrito cumprimento dos requisitos 
impostos pela legislação específica aplicável à cor-
respondente categoria. 

Artigo 8.º
Concorrência desleal, práticas comerciais 

desleais e venda de bens com defeito
1 - É proibida a venda de produtos suscetíveis de 
violar direitos de propriedade industrial, bem como 
a prática de atos de concorrência desleal, nos ter-
mos da legislação em vigor. 
2 - São proibidas as práticas comerciais desleais, 
enganosas ou agressivas, nos termos da legislação 
em vigor. 
3 - Os bens com defeito devem estar devidamen-
te identificados e separados dos restantes bens de 
modo a serem facilmente reconhecidos pelos con-
sumidores. 

Artigo 9.º
Indicação e afixação de preços

1 - Todos os bens destinados à venda a retalho de-
vem exibir o respetivo preço de venda final ao con-
sumidor. 
2 - Os géneros alimentícios e os produtos não ali-
mentares, colocados à disposição do consumidor, 
devem conter o preço por unidade de medida. 
3 - Nos produtos vendidos a granel apenas deverá 
ser indicado o preço por unidade de medida. 
4 - Os produtos pré-embalados devem conter o pre-
ço de venda final e o preço por unidade de medida.
5 - Nos produtos comercializados à peça deve ser 
indicado o preço de venda por peça.
6 - Sempre que as disposições comunitárias ou 
nacionais exijam a indicação do peso líquido e do 
peso líquido escorrido, para determinados produtos 
pré-embalados, será suficiente indicar o preço por 
unidade de medida do peso líquido escorrido. 
7 - O preço de venda e o preço por unidade de me-
dida afixado corresponde ao preço final de venda 
ao consumidor, devendo nele estar já repercutidos 
todos os impostos, taxas e demais encargos que 
sobre ele recaiam. 
8 – O preço deve ser exibido em dígitos, afixado de 
modo visível, inequívoco e perfeitamente legível, 
através da afixação de letreiros, etiquetas ou listas.

CAPÍTULO II
Das feiras
Secção I

Localização, periodicidade e horário

Artigo 10º
(Localização e Periodicidade)

1 - A periodicidade e os locais das feiras do Con-
celho de Vila Nova de Gaia são aprovados no início 
de cada ano civil, sendo o respetivo plano anual 

publicado no portal na internet e no “Balcão do Em-
preendedor”.
2 – A Câmara Municipal pode ainda autorizar, no 
decurso de cada ano civil, eventos ocasionais ou 
imprevistos.

Secção II
Funcionamento, organização e ocupação dos 

espaços de venda

Artigo 11º
Regras gerais de funcionamento

1 - A atribuição e ocupação de locais de venda/
exposição de quaisquer produtos ou géneros está 
sujeita ao pagamento da taxa prevista no Anexo 
II do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do 
Município de Vila Nova de Gaia.
2 - A venda ao público nas feiras pode ocorrer en-
tre as 9h e as 19h, sem prejuízo de a Câmara ou 
entidade gestora poder, por motivos ponderosos, 
prever horário diferente.
3 - Nos dias de feira, e dentro do respetivo horário 
de funcionamento, é interdita a circulação de qual-
quer veículo nos respetivos recintos, salvo casos 
excecionais devidamente fundamentados. 
4 - A montagem dos locais de venda deve efetuar-
-se entre as 6 e as 9 horas. 
5 - A entrada no espaço de feiras processa-se me-
diante a apresentação do título de exercício de 
atividade previsto no artigo 20º do Decreto-Lei 
10/2015, de 16.01.
6 – No local das feiras está presente um represen-
tante do Município a quem incumbe: 
a. Proceder ao controlo da entrada na feira; 
b. Receber e encaminhar todas reclamações que 
lhe sejam apresentadas; 
c. Prestar aos feirantes e aos consumidores, todas 
as informações e esclarecimentos que lhe sejam 
solicitados; 
d. Afixar, em local próprio, os editais e ordens de 
serviço respeitantes ao funcionamento da feira. 

Artigo 12º
Organização

1 - O recinto da feira é organizado por setores, nu-
merados, atendendo ao tipo de produto a vender, 
de acordo com a CAE para as atividades de feirante. 
2 – Por motivos de interesse público, devidamente 
justificado, a Câmara poderá proceder à redistribui-
ção dos lugares atribuídos.
3 – A Câmara poderá prever em cada feira espaços 
de venda destinados a participantes ocasionais.

Artigo 13º
Regime de ocupação de espaços de venda

1 - A licença que titula a atribuição do espaço de 
venda ao feirante pode ser: 
a. Permanente – Quando respeita a um espaço de 
venda fixo; 
b. Ocasional – Quando respeita à ocupação de um 
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local ocasionalmente disponível;
c. Pontual – Quando a Câmara autoriza, no decurso 
de cada ano civil, a realização de eventos sazonais, 
pontuais ou imprevistos. 
2 - A licença que titula a atribuição do espaço de 
venda é pessoal, precária, onerosa e está condicio-
nada ao cumprimento das disposições do presente 
Regulamento e demais legislação aplicável. 
3 - Aos feirantes apenas é permitido ocupar o espa-
ço de venda que lhe foi atribuído.

Artigo 14º
Atribuição dos espaços de venda

1 - A atribuição do espaço de venda nas feiras mu-
nicipais, relativo a lugar novo ou deixado vago, é 
efetuada por sorteio, por ato público, de entre os 
indivíduos que preencham os requisitos previstos 
no artigo 3º, publicitado em edital, no portal da 
internet do Município e no “Balcão do Empreende-
dor”.
2 - A atribuição do espaço de venda nas feiras mu-
nicipais, relativo a loja nova ou deixada vaga, é efe-
tuada por hasta pública, por ato público, de entre 
os indivíduos que preencham os requisitos previs-
tos no artigo 3º, publicitado em edital, no portal da 
internet do Município e no “Balcão do Empreende-
dor”.
3 - O anúncio do sorteio a que se refere o n.º 1 do 
presente artigo indica quais os lugares e/ou lojas 
que se encontram disponíveis e qual o tipo de pro-
dutos a vender, prevendo um período mínimo de 20 
dias para apresentação de candidaturas. 
4 - O ato público do sorteio é levado a cabo por 
uma comissão composta por um presidente e dois 
vogais, nomeados no despacho que determine a 
sua realização. 
5 – O anúncio da hasta pública a que se refere o n.º 
2 do presente artigo indica as lojas que se encon-
tram disponíveis, qual o tipo de produtos a vender, 
a base de licitação e demais esclarecimentos ne-
cessários para o ato público.

Artigo 15º
Atribuição de espaços de venda a título oca-

sional
1 - No dia da feira, caso existam espaços de venda 
ocasionais, pode ser atribuído um título de ocupa-
ção de local de venda, mediante o pagamento da 
respetiva taxa. 
2 - Caso exista mais de um interessado no mesmo 
espaço, este é atribuído por sorteio. 
3 - Independentemente do número de lugares va-
gos, é proibida a atribuição ao mesmo feirante/
vendedor ambulante/similar de mais de um local 
de venda. 
4 - A atribuição do local de venda ocasional será da 
competência do Vereador com competências dele-
gadas em matéria de atividades económicas.
5 - Aos ocupantes ocasionais será atribuído um tí-
tulo de ocupação ocasional, intransmissível que é 

apresentado ao representante do Município na fei-
ra, para fins de acesso ao recinto. 

Artigo 16º
Transmissão do direito à ocupação de espaço 

de venda
1 - Em caso de morte, invalidez, ou outro motivo 
atendível do titular da licença, o direito à ocupação 
do espaço de venda poderá ser transmitido ao seu 
cônjuge, pessoa que com ele viva em união de fac-
to, descendentes e ascendentes do 1º grau em li-
nha reta, por esta ordem de prioridades, desde que 
o invoquem e demonstrem, no prazo máximo de 60 
dias após o facto que lhe deu origem. 
2 – De entre os descendentes que pretendam exer-
cer o direito previsto no número anterior, têm pre-
ferência os menores, devidamente representados 
por tutor legal. 
3 – O direito à ocupação poderá ser transmitido a 
uma sociedade comercial desde que a mesma seja 
constituída por quaisquer das pessoas referidas no 
número um. 
4 – O averbamento da transmissão do direito à ocu-
pação está sujeito à taxa prevista no Regulamento 
Municipal de Taxas e Outras Receitas do Município 
de Vila Nova de Gaia. 
5 - Decorrido o prazo estabelecido no número 1 
do presente artigo, sem que qualquer das pessoas 
aí indicadas invoque o facto de impossibilidade do 
exercício da atividade pelo titular da licença, esta 
caduca, considerando-se vago o respetivo espaço 
de venda.

Artigo 17º
Caducidade

1 - O direito de ocupação do espaço de venda cadu-
ca, nomeadamente: 
a. Por falta de pagamento das taxas devidas nos 
prazos estabelecidos no Regulamento de Taxas e 
Outras Receitas em vigor, operando-se após delibe-
ração da Câmara; 
b. Por 3 faltas injustificada consecutivas ou 5 inter-
polados, em cada ano civil; 
c. Pelo decurso do prazo estabelecido no n.º 5 do 
artigo anterior;
d. Por grave incumprimento dos deveres do feiran-
te, previstos no presente Regulamento;
e. Pelo não acatamento de ordem legítima ema-
nada pela entidade gestora e/ou pelos agentes de 
autoridade ou interferência indevida na sua ação;
f. Por violação, reiterada, das normas de funciona-
mento da feira;
g. Pela utilização do espaço de venda para comer-
cialização de produtos incompatíveis com o respe-
tivo setor;
h. Por alteração, incompatível com o espaço atribu-
ído, do ramo de atividade do seu titular.
2 – A caducidade implica a perda total das quantias 
entretanto pagas a título de taxas pela atribuição 
do espaço.
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Artigo 18.º
Renúncia de ocupação de espaço de venda

1 - O titular da licença da ocupação do espaço de 
venda pode renunciar à ocupação do espaço, de-
vendo, para o efeito, comunicar o facto, por escrito, 
à Câmara Municipal com a antecedência mínima de 
um mês. 
2 - A renúncia implica a perda total das quantias 
entretanto pagas a título de quaisquer taxas pela 
atribuição do espaço. 

Artigo 19º
Transferência temporária de espaço de venda 

atribuído
1 - A requerimento do feirante pode ser autorizada 
a transferência temporária do direito de ocupação 
de espaço de venda para um seu familiar ou cola-
borador permanente.
2 - No requerimento a que alude o número ante-
rior o feirante deve indicar o período de tempo da 
transferência pretendida, fundamentando, devida-
mente, as razões do impedimento temporário para 
o exercício da atividade.
3 - A transferência temporária está temporalmente 
limitada a um período máximo, não renovável, de 
seis meses.

Artigo 20º
Alteração dos espaços de venda

1- Por motivos de interesse público, devidamente 
fundamentados, a Câmara pode alterar a distri-
buição dos espaços de venda atribuídos bem como 
introduzir as modificações que se revelem neces-
sárias. 
2 - As situações previstas no número anterior deve-
rão ser comunicadas aos interessados, com a ante-
cedência devida.
3 - A requerimento do feirante, a Câmara pode au-
torizar a ocupação de um espaço distinto do que lhe 
está atribuído, desde que exista um espaço vago no 
mesmo setor de atividade. 

Artigo 21.º
Suspensão / extinção de feiras

1 - Por motivos de interesse público ou de ordem 
pública, devidamente fundamentados, a Câmara 
pode suspender temporariamente a realização de 
feiras ou a sua extinção.
2 - A suspensão ou extinção da feira devem ser 
comunicadas aos interessados, logo que sejam co-
nhecidas as causas que a determinem, através de 
publicação no portal do Município e da afixação de 
editais, nos lugares de estilo. 

SECÇÃO III
Deveres

Artigo 22.º
Deveres gerais

No exercício da sua atividade, os feirantes devem, 
nomeadamente: 

a. Fazer-se acompanhar do título de exercício de 
atividade e da licença de ocupação do espaço de 
venda, devidamente atualizados, e exibi-los sem-
pre que solicitados pela autoridade competente;
b. Proceder ao pagamento das taxas previstas no 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Municí-
pio, em vigor, dentro dos prazos fixados;
c. Comparecer com assiduidade à feira;
d. Ocupar apenas o espaço que lhe foi atribuído;
e. Cumprir as normas de higiene dos produtos por 
si comercializados;
f. Manter o espaço de venda limpo e arrumado; 
g. No final da feira deixar o espaço de venda e áre-
as adjacentes limpas e depositar o lixo nos conten-
tores existentes no recinto para esse efeito;
h. Tratar de forma respeitosa todos aqueles com 
quem se relacione;
i. Colaborar com os agentes da entidade gestora e 
demais agentes de autoridade, com vista à manu-
tenção da ordem e legalidade; 
j. Dar conhecimento imediato de qualquer anomalia 
detetada ou dano verificado aos agentes da entida-
de gestora; 

Artigo 23º
Deveres especiais

É expressamente vedado aos ocupantes dos espa-
ços de venda, no exercício da sua atividade: 
a. Permanecer nos locais depois do horário de en-
cerramento, com exceção do período destinado à 
limpeza dos espaços de venda; 
b. Efetuar qualquer venda fora dos espaços a esse 
fim destinado; 
c. Ocupar área superior à atribuída; 
d. Colocar quaisquer objetos fora da área corres-
pondente ao espaço atribuído; 
e. Ter os produtos desarrumados ou a área de cir-
culação obstruída; 
f. Comercializar produtos não previstos no título de 
autorização de venda ou legalmente proibidos; 
g. Dar entrada a quaisquer géneros ou mercadorias 
por locais não destinados a esse fim; 
h. Dificultar ou obstruir a circulação dos utentes; 
i. Usar balanças, pesos e medidas sem a respetiva 
aferição válida; 
j. Deixar abertas torneiras ou, por qualquer forma, 
utilizar água para outro fim que não seja a limpeza 
dos lugares que ocupam; 
k. Ofender verbal ou fisicamente qualquer utiliza-
dor do recinto; 
l. Impedir ou dificultar os trabalhadores da Câmara 
no exercício das suas funções; 
m. Praticar concorrência desleal individual ou cole-
tivamente; 
n. Danificar o pavimento do espaço de venda; 
o. Lançar para o pavimento quaisquer detritos, ou 
depositá-los fora dos contentores a esse fim desti-
nados; 
p. Circular com veículos automóveis, tratores ou 
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máquinas fora dos horários estabelecidos; 
q. Proceder a cargas e descargas fora do horário 
estabelecido.

Secção IV
Feiras realizadas por entidades privadas

Artigo 24.º
Disposição geral

A realização de feiras por entidade privada, singu-
lar ou coletiva, em local de domínio público, está 
sujeita ao procedimento de cedência de utilização 
do domínio público a entidades privadas para a re-
alização de feiras, nos termos das alíneas a) e c) 
do n.º 1 do artigo 140º do Decreto-lei 10/2015, de 
16.01.

CAPÍTULO III
Da venda ambulante

Artigo 25.º
Restrições à venda ambulante

1 - A Câmara, ouvidas as juntas de freguesia e as 
associações representativas do comércio no Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia, pode estabelecer zo-
nas onde é restringido, condicionado ou proibido o 
exercício da venda ambulante, publicitando-as no 
portal municipal e por edital afixado nos locais de 
estilo. 
2 – Fica, desde já, proibido o exercício da venda 
ambulante, nos seguintes locais:
a. Os constantes no Anexo I ao presente Regula-
mento;
b. Situados a menos de 50 metros dos Paços do 
Concelho, de Sedes das Juntas de Freguesia, do 
Palácio da Justiça de Vila Nova de Gaia, de Igrejas, 
Estabelecimentos de Ensino, Unidades Hospitalares 
e de Saúde e Imóveis Classificados como de Inte-
resse Público ou Municipal;
c. Situados a menos de 100 metros de estabeleci-
mentos que comercializem a mesma categoria de 
produtos ou exerçam atividade similar;
d. Situados a menos de 500 metros dos mercados e 
feiras municipais, no respetivo horário de funciona-
mento, salvo as exceções previstas no artigo 27º; 
e. Situados a menos de 100 metros dos cemitérios 
existentes no Município, no caso da venda de cera, 
velas e flores, salvo as exceções previstas no artigo 
27º;
f. Situados a menos de 400 metros da orla maríti-
ma, salvo as exceções previstas no artigo 27º;
g. Situados a menos de 100 metros da orla fluvial, 
salvo as exceções previstas no artigo 27º;
h. A venda ambulante com caráter de permanên-
cia, salvo as exceções previstas no artigo 27º.

Artigo 26.º
Horário

Salvo disposição expressa em contrário, aplicam-se 

à venda ambulante as regras vigentes no Município 
relativas ao horário de funcionamento dos estabe-
lecimentos comerciais. 

Artigo 27.º
Eventos ocasionais e atividades sazonais

1 - O disposto nos artigos 25º e 26º não se apli-
ca a eventos ocasionais, designadamente festejos, 
espetáculos públicos, desportivos, artísticos ou cul-
turais, sendo permitida a venda ambulante desde 
uma hora antes até uma hora depois do evento. 
2 – No caso de atividades de caráter sazonal, a 
Câmara pode autorizar, excecionalmente, e a re-
querimento do interessado, o exercício de venda 
ambulante, estabelecendo as respetivas condições.

Artigo 28.º
Venda Ambulante com caráter de permanên-

cia
1 – É permitida a venda ambulante com caráter de 
permanência nos locais a definir pela Câmara, ten-
do em consideração os limites fixados no Anexo II 
ao presente Regulamento.
2 – A atribuição dos lugares a que se refere o nú-
mero anterior é efetuada por hasta pública, por ato 
público, de entre os indivíduos que preencham os 
requisitos previstos no artigo 3º, publicitado em 
edital, no portal da internet do Município e no “Bal-
cão do Empreendedor”.
3 – O anúncio da hasta pública indica, nomeada-
mente, os lugares que se encontram disponíveis, a 
base de licitação e demais esclarecimentos neces-
sários para o ato público.

Artigo 29.º
Deveres especiais

No exercício da sua atividade, os vendedores am-
bulantes são obrigados, para além do cumprimento 
das disposições gerais previstas no capítulo I do 
presente Regulamento, com as devidas adapta-
ções, a:
a. Cumprir as normas de higiene relativamente à 
natureza do produto comercializado;
b. Estar dotado de um sistema adequado de água 
potável, energia elétrica e saneamento;
c. Manter o espaço de venda limpo e arrumado; 
d. No final da venda deixar o espaço e áreas adja-
centes limpas; 
e. Tratar de forma respeitosa todos aqueles com 
quem se relacione;
f. Colaborar com os agentes fiscalizadores, com vis-
ta à manutenção da ordem e legalidade.

Artigo 30.º
Equipamento

Os tabuleiros, balcões, bancadas, pavilhões, veícu-
los ou outros, utilizados para a exposição e venda 
de produtos deverão ser construídos em material 
resistente, facilmente lavável e que assegurem as 
condições estruturais e higio-sanitárias.

Artigo 31.º
Condições de higiene e acondicionamento
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1 - No transporte, arrumação, exposição e arreca-
dação dos produtos é obrigatório separar os produ-
tos alimentares, pela sua natureza, bem como pro-
ceder à separação dos produtos cujas caraterísticas 
possam ser afetadas pela proximidade de outros. 
2 - Os veículos de transporte de produtos alimen-
tares devem apresentar-se em perfeito estado de 
limpeza interior.
3 – Os produtos que, pela sua natureza, não sejam 
suscetíveis de exposição, devem ser mantidos em 
lugares adequados à preservação do seu estado e, 
bem assim, em condições higio-sanitários que os 
protejam de poeiras, contaminações ou contactos 
que possam por em risco a saúde dos consumido-
res. 
4 - As embalagens utilizadas no transporte de peixe 
fresco destinado ao consumo têm de ser compostas 
de material rígido, quando possível isolante, não 
deteriorável, pouco absorvente de humidade e com 
superfícies internas duras e lisas de modo a ga-
rantir a mais elevada frescura, proteção e elevados 
padrões de higiene.
5 - A venda ambulante de doces, pastéis e frituras 
previamente confecionados só é permitida quando 
os produtos sejam provenientes de estabelecimen-
to devidamente licenciado, devendo ser apresen-
tados e embalados em condições hígio-sanitárias 
adequadas, nomeadamente no que se refere a pre-
servação de poeiras e de qualquer contaminação, 
mediante o uso de vitrinas, matérias plásticas ou 
de quaisquer outras que se mostrem apropriadas.
6 - Sempre que o seja solicitado pelas autoridades 
competentes para a fiscalização, o vendedor ambu-
lante tem de indicar o local lugar onde armazena 
a sua mercadoria, facultando o acesso ao mesmo.

CAPÍTULO IV
Do regime sancionatório

Artigo 32º
Contraordenações

1 – Sem prejuízo da responsabilidade civil e crimi-
nal nos termos da lei geral, aplica-se ao incumpri-
mento das disposições do presente Regulamento, 
as contraordenações previstas no artigo 143º do 
Decreto-Lei 10/2015, de 16.01. 
2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, 
constitui, designadamente, contraordenação a vio-
lação das seguintes normas do presente Regula-
mento:
a) A falta de apresentação da mera comunicação 
prévia, em violação do n.º 2 do artigo 3°;
b) A ocupação pelo feirante, pelo vendedor ambu-
lante e prestador de serviços de restauração ou de 
bebidas não sedentário de espaço de venda ou es-
paço público sem que lhe tenha sido reconhecido o 
direito a essa ocupação, em violação com o dispos-
to no n.º 1 do artigo 3.°;

c) A venda de produtos proibidos, em violação dos 
nºs 1 e 2 do artigo 6.°;
d) A violação dos deveres gerais e especiais previs-
tos nos artigos 22º, 23º, 20º, 30º e 31º°;
e) O incumprimento de ordens, decisões e instru-
ções proferidas pelas autoridades policiais, adminis-
trativas e físcalizadoras que sejam indispensáveis 
ao exercício da atividade de vendedor ambulante e 
de prestação de serviços de restauração ou bebidas 
com carácter não sedentário;
f) O exercício da atividade de vendedor ambulan-
te e de prestação de serviços de restauração ou 
de bebidas com carácter não sedentário nos locais 
proibidos identificados no n.° 2 do artigo 25º.° e no 
Anexo I que constitui parte integrante do presente 
Regulamento, salvo as exceções previtas no artigo 
27º;
g) O exercício da atividade sem o prévio pagamen-
to das taxas devidas;
h) O não cumprimento das demais normas legais, 
restrições ou deveres gerais ou especiais previstos 
no presente Regulamento.
3 – As contraordenações previstas no n.º 2  é pu-
nível com coima de 100€ a 1000€ no caso de pes-
soa singular e de 200€ a 5000€ no caso de pessoa 
coletiva. 
4 - A negligência é punível, sendo os limites míni-
mos e máximos da coima reduzidos para metade.
5 - Ao processo de contraordenação aplica-se, sub-
sidiariamente, o regime jurídico do ilícito de mera 
ordenação social.

Artigo 33º
Sanções acessórias

Em função da gravidade das infrações e da culpa do 
agente podem ser aplicadas as seguintes sanções 
acessórias:
a. Perda de bens pertencentes ao agente;
b. Interdição do exercício da atividade por um perí-
odo até dois anos;
c. Suspensão de autorização para a realização de 
feiras por um período até dois anos;
d. Remoção, pelos respetivos serviços municipais, 
de viaturas que exibam qualquer informação alusi-
va à sua venda quando estacionados na via pública 
ou em local privado de utilização coletiva, sendo 
imputadas ao infrator as taxas legalmente previs-
tas para o efeito.

CAPÍTULO V
Das disposições finais

Artigo 34º
Fiscalização

Sem prejuízo das competências atribuídas por lei 
a outras entidades, a competência para a fiscali-
zação do cumprimento das disposições previstas 
no presente Regulamento e no RJACSR pertence à 
Câmara e à Autoridade de Segurança Alimentar e 
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Económica (ASAE), no âmbito das respetivas com-
petências. 

Artigo 35.º
Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente Regulamento 
são revogados o “Regulamento das Feiras do Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia” e o “Regulamento de 
Vendedores Ambulantes do Município de Vila Nova 
de Gaia.

Artigo 36.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no quinto 
dia após a sua publicação.

ANEXO I
Locais vedados ao exercício da venda ambu-
lante
Para além dos locais genericamente definidos no 
presente Regulamento e salvo as exceções nele 
previstas, é proibida a venda ambulante nas se-
guintes artérias:
a) Freguesia de Arcozelo - Alameda D. Manuel 
I, Av. João Paulo II, Av. Vasco da Gama, Rua Padre 
Nunes de Campos, Largo Maria da Fonte, Rua do 
Mar, Av. Jorge Correia, Av. Gomes Guerra.
b) Freguesia de Avintes - Rua da Escola Central, 
Rua da Misericórdia, Rua Venceslau Ramos, Aveni-
da Vasco da Gama.
c) Freguesia de Canidelo – Rua Tenente Valadim, 
Rua da Bélgica.
d) Freguesia de Oliveira do Douro – Rua Rai-
mundo de Carvalho, Rua Prof. José Bonaparte, Rua 
Sidónio Pais, Rua Rocha Silvestre, Rua Caetano de 
Melo, Alameda de Santa Eulália, Largo da Lavandei-
ra, Alameda e Marginal do Areinho e Avenida Vasco 
da Gama. 
e) União de Freguesias de Mafamude e Vilar 
do Paraíso – Rua João de Deus, Rua Marquês Sá 
da Bandeira, Rua Pádua Correia, Rua Soares dos 
Reis, Rua 14 de outubro, Rua D. Pedro V, Rua Con-
ceição Fernandes, Rua Teixeira Lopes, Rua do Telha-
do, Rua da Rasa, Rua António Rodrigues da Rocha, 
Rua Pinto Aguiar, Rua Pinto Mourão, Rua Raimundo 
de Carvalho, Rua Álvares Cabral, Rua Francisco Sá 
Carneiro, Avenida da Republica, Largo Estevão Tor-
res, Largo dos Aviadores, Rua do Jardim, Rua Dou-
tor Flórido Toscano.
f) União de Freguesias de Grijó e Sermonde – 
Avenida do Mosteiro.
g) União de Freguesias de Pedroso e Seixe-
zelo – Largo da Feira Velha, Rua do Padrão, Rua 
Gonçalves de Castro, Rua Tomás Aquino Silva.
h) União de Freguesias de Sandim, Olival, Le-
ver e Crestuma – Avenida Eng.º Adelino Amaro 
da Costa.
i) União das Freguesias de Sta. Marinha e S. 
Pedro da Afurada - Rua 1º de maio, Rua do Er-
nesto Silva, Rua Luís de Camões, Rua Antero de 

Quental, Rua Diogo Cassels, Rua Marciano Azuaga, 
Rua Rodrigues de Freitas, Rua Cabo Borges, Rua 
Afonso de Albuquerque, Rua Elias Garcia, Rua dos 
Polacos, Rua Conselheiro Veloso da Cruz, Rua Ge-
neral Torres, Rua Dionísio de Pinho, Rua Barão do 
Corvo, Rua Prof. Urbano de Moura, Rua José Maria-
ni, Rua Cândidos dos Reis, Rua Tenente Valadim, 
Av. da República, Av. Ramos Pinto, Av. Diogo Leite, 
Travessa Luís de Camões, Largo Eça de Queiroz, 
Rua Amorim da Costa, Rua dos Bombeiros Voluntá-
rios de Coimbrões, Rua Major Pala.

E.2. PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE 
PROTEÇÃO CIVIL DE VILA NOVA DE GAIA

PARTE I – ENQUADRAMENTO GERAL DO PLA-
NO

1. INTRODUÇÃO 
O Plano Municipal de Emergência de Proteção Ci-
vil de Vila Nova de Gaia, adiante designado por 
PMEPCVNG, é um plano geral e representa a siste-
matização de um conjunto de normas e regras de 
procedimento, destinadas a evitar ou a minimizar 
os efeitos de um acidente grave ou catástrofe, que 
possa ocorrer numa determinada área ou em todo 
o Município de Vila Nova de Gaia. 
O Diretor do Plano é o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia que assume a direção 
das atividades de proteção civil. No caso de impe-
dimento, o substituto do Presidente da Câmara é o 
Sr. Vereador da Proteção Civil e Bombeiros. 
A Lei n.º 27/2006 de 3 de Julho (Lei de Bases da 
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Proteção Civil) no seu art.º41, cria a Comissão Mu-
nicipal de Proteção Civil. Esta comissão é um órgão 
multidisciplinar que faz assessoria ao Diretor do 
Plano e que tem por isso no nosso organigrama um 
lugar de destaque. 
Assim este Plano, visa assegurar a criação das con-
dições favoráveis ao empenhamento rápido, efi-
ciente e coordenado não só de todos os meios e re-
cursos disponíveis no Concelho, como também dos 
meios de reforço que venha a obter para operações 
de Proteção Civil em situação de emergência, in-
cluindo as ações de prevenção, procurando assim 
garantir condições para prevenir riscos, atenuar ou 
limitar os seus efeitos e socorrer as pessoas em 
perigo. 
Na atualização deste Plano, as principais dificulda-
des sentidas foram a ausência do Plano Distrital e 
dos Planos Municipais dos Concelhos adjacentes 
atualizados. 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Este Plano Geral de Emergência aplica-se à área 
total do Município de Vila Nova de Gaia. 
O Município de Vila Nova de Gaia encontra-se en-
quadrado na NUT ll – Norte, na região Noroeste de 
Portugal, fazendo parte do Distrito do Porto e inte-
grando a Área Metropolitana do Porto, na zona cos-
teira do Douro Litoral, confrontando com os conce-
lhos do Porto, Gondomar, Espinho e Santa Maria da 
Feira.

O território municipal é limitado a Oeste pelo Oce-
ano Atlântico e a Norte e Nordeste pelo Rio Douro, 

rio este que constitui a sua fronteira natural com os 
concelhos do Porto e Gondomar. Junto à orla cos-
teira, Gaia confronta com Espinho, enquanto a zona 
interior do concelho confronta com Santa Maria da 
Feira e Gondomar. 
O município é constituído por 15 freguesias de ca-
rácter distinto. Junto à orla costeira, e de Norte 
para Sul, situam-se as freguesias de Canidelo, Ma-
dalena, União de Freguesias de Gulpilhares e Vala-
dares, Arcozelo e São Félix da Marinha. Para além 
de Canidelo, junto à foz do Rio Douro, as fregue-
sias ribeirinhas são União de Freguesias de Santa 
Marinha e São Pedro da Afurada, Oliveira do Dou-
ro, Avintes, União de Freguesias de Sandim, Oli-
val, Lever e Crestuma. Na zona central do concelho 
situam-se a União de Freguesias de Mafamude e 
Vilar do Paraíso, Canelas, União de Freguesias de 
Serzedo e Perosinho e União de Freguesias de Grijó 
e Sermonde, a Poente da linha de cumeada princi-
pal ficam Vilar de Andorinho, União de Freguesias 
de Pedroso e Seixezelo. 
O Município de Vila Nova de Gaia é um dos maiores 
do País, segundo o Censos 2011, tem 302.295 ha-
bitantes, mais de 2000 unidades industriais, caves 
e armazéns de vinho do Porto, um Centro Histórico 
localizado na margem esquerda do Rio Douro, 27 
Km de Orla Fluvial, 16 Km de Orla Marítima, mais 
de 8000Km de Estradas Municipais, Itinerários 
Principais e Complementares e Estradas Nacionais, 
Linha Ferroviária do Norte, Linha do Metro e uma 
Área Comercial com capacidade de concentração 
de milhares de pessoas. 
Os principais riscos e vulnerabilidades associadas 
no nosso Concelho e que são objeto de estudo mais 
detalhado na secção II da Parte IV deste Plano, são: 
• Cheias e inundações - ocorrência tipo que apre-
senta maior probabilidade de acontecer dada a ex-
tensão da orla fluvial do rio Douro e de toda a rede 
hidrográfica da sua envolvente, com uma elevada 
concentração de edifícios e população com relevân-
cia para a área do Centro Histórico que se encontra 
em leito de cheia do rio Douro; 
• Galgamento costeiros – com uma orla marítima 
de 16 Km, grande agitação marítima ao longo do 
ano e elevada concentração de edifícios e popula-
ção junto à orla, o galgamento costeiro é uma ocor-
rência tipo com grande probabilidade de acontecer; 
• Incêndios urbanos – a elevada concentração de 
edificado, a existência de construções de conceção 
estrutural antiga com incidência no centro histórico 
onde existem as caves de vinho do Porto, patrimó-
nio com elevado valor histórico e cultural e onde a 
afluência turística tem crescido exponencialmente, 
faz com que os incêndios urbanos sejam um dos 
riscos cuja mitigação é uma preocupação do mu-
nicípio; 
• Acidentes rodoviários e ferroviários – o elevado 
número de vias estruturantes que cruzam todo o 
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município, bem como o atravessamento da linha 
ferroviária do norte, com grande número de veícu-
los de transporte de matérias perigosas juntamen-
te com uma elevada densidade de tráfego, fazem 
dos acidentes rodoviários e ferroviários um tipo de 
ocorrência que pode originar acidentes graves ou 
catástrofes; 

3. OBJETIVOS GERAIS 
A elaboração do PMEPCVNG resulta da necessidade 
de existir um planeamento prévio das operações de 
proteção civil para que o resultado seja uma eficaz 
gestão de emergência. Assim, o PMEPCVNG com-
preende os seguintes objetivos gerais. 

OBJETIVOS GERAIS
Providenciar, através de uma resposta concertada, 
as condições e os meios indispensáveis à minimiza-
ção dos efeitos adversos de um acidente grave ou 
catástrofe; 
Definir as orientações relativamente ao modo de 
atuação dos vários organismos, serviços e estru-
turas a empenhar em operações de proteção civil; 
Definir a unidade de direção, coordenação e co-
mando das ações a desenvolver; 
Coordenar e sistematizar as ações de apoio, pro-
movendo maior eficácia e rapidez de intervenção 
das entidades intervenientes; 
Inventariar os meios e recursos disponíveis para 
acorrer a um acidente grave ou catástrofe; 
Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limi-
tar os efeitos de acidentes graves ou catástrofes e 
restabelecer o mais rapidamente possível, as con-
dições mínimas de normalidade; 
Assegurar a criação de condições favoráveis ao 
empenhamento rápido, eficiente e coordenado de 
todos os meios e recursos disponíveis num deter-
minado território, sempre que a gravidade e dimen-
são das ocorrências o justifique; 
Habilitar as entidades envolvidas no plano a man-
terem o grau de preparação e de prontidão neces-
sário à gestão de acidentes graves ou catástrofes; 
Promover a informação das populações através de 
ações de sensibilização, tendo em vista a sua pre-
paração, a assunção de uma cultura de autoprote-
ção e o entrosamento na estrutura de resposta à 
emergência. 

4. ENQUADRAMENTO LEGAL
LEGISLAÇÃO GERAL

• A Lei de Bases de Proteção Civil - Lei nº 27/2006 
de 3 de Julho com as alterações introduzidas pela 
Lei Orgânica 1/2011 - determina a responsabilidade 
da Comissão Municipal de Proteção Civil de acionar 
a elaboração dos Planos Municipais de Emergência. 
• O Decreto-Lei nº 134/2006, de 25 de Julho com 
as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei 
114/2011 e 72/2013 – Sistema Integrado de Ope-
rações de Proteção e Socorro (SIOPS) - define um 

conjunto de estruturas, normas e procedimentos 
de natureza permanente e conjuntural que asse-
gura que todos os agentes de proteção civil atuam, 
no plano operacional, articuladamente sobre um 
comando único, sem prejuízo da respetiva depen-
dência hierárquica e funcional; 
• A Lei n.º65/2007 de 12 de Novembro que define o 
enquadramento institucional e operacional da Pro-
teção Civil no âmbito municipal. 
• A Resolução n.º25/2008 que aprova a diretiva re-
lativa aos critérios e normas técnicas para a elabo-
ração e operacionalização de Planos de Emergência 
de Proteção Civil. 

5. ANTECEDENTES DO PROCESSO DE PLANEAMEN-
TO

VERSÕES DO PLANO
O Plano Municipal de Emergência de Proteção Ci-
vil de Vila Nova de Gaia começou a ser elaborado 
em 1996 e passou por 5 fases, correspondendo a 
primeira fase aos preliminares do Plano – Sensi-
bilização e diagnóstico (2.º semestre de 1996); a 
segunda fase ao Planeamento de Emergência (1.º 
semestre de 1997); a terceira fase à organização 
operacional (2.º semestre de 1997 e 1.º semestre 
de 1998); a quarta fase à elaboração do documento 
PMEPCVNG e definição da Estrutura Municipal de 
Proteção Civil (2.º semestre de 1998); e por fim a 
quinta fase que correspondeu à elaboração do pro-
jeto de execução, ações programadas e treino (2.º 
semestre de 1998). 
Teve a primeira versão aprovada pela Câmara Mu-
nicipal em reunião de 14 de Maio de 1999 e foi 
aprovado em 9 de Janeiro de 2002 na Comissão 
Nacional de Proteção Civil (CNPC) conforme ofí-
cio 0562 de 28 de Janeiro de 2002 referência 09-
P/2002 do Serviço Nacional de Proteção Civil. 
Em 2006 foi elaborada a 2.ª versão do Plano que 
após reunião de Câmara foi enviada ao CDOS Porto 
para análise tendo sido enviada à ANPC em outubro 
de 2006. Em 18 de julho de 2008 é publicada a Re-
solução 25/2008 – Diretiva Relativa aos Critérios e 
Normas Técnicas para a Elaboração e Operacionali-
zação dos Planos de Emergência de Proteção Civil e 
face a esta nova diretiva, em julho de 2008, a ANPC 
emite um parecer no sentido do plano ser revisto 
de modo a adaptá-lo à nova estrutura. 
Em 29 de abril de 2014 a CNPC aprova a 3.ª versão 
do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 
de Vila Nova de Gaia pelo prazo de um ano. 
A folha de controlo de atualizações encontra-se no 
ponto 5, secção III, Parte IV.

ATIVAÇÕES DO PLANO
O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 
de Vila Nova de Gaia nunca foi ativado.
Na sequência da ocorrência nº 105924/06 (desliza-
mento de pedras e resíduos), após vários relatórios 
e face à complexidade técnica, um estudo global, 
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ser demorado e haver moradores em risco iminen-
te, com base na Lei 27/2006 foi declarada a situa-
ção de Alerta Municipal em 4 de outubro de 2006. 
Em continuação deste ato, foram executadas me-
didas preventivas e iniciou-se um processo admi-
nistrativo para desalojamento dos moradores da 
Escarpa da Serra do Pilar para empreendimentos 
sociais do Município. 
Entretanto a 17 de março de 2008 foi declarada 
pelo Governo Civil do Porto a situação de Alerta 
Distrital que terminou a 30 de Abril de 2009.

EXERCÍCIOS DE TESTE AO PLANO
Em 30/11/1999 no âmbito do exercício “Portuca-
lex 99”, exercício do tipo CPX (Comand Post Exer-
cise), foi testado o PMEPCVNG. Devido às condi-
ções meteorológicas muito adversas registadas no 
município com chuva intensa e ventos fortes que 
levaram à existência simultânea de muitas ocorrên-
cias (inundações, quedas de árvores, derrocadas, 
acidentes rodoviários, etc.) que provocaram, entre 
outros, o encerramento das escolas do município e 
realojamento de pessoas. 
Em 29 de Fevereiro de 2004 no âmbito das come-
morações do dia Internacional de Proteção Civil 
efetuou-se um exercício do tipo LivEx (Live Exer-
cise) – simulacro de acidente rodoviário em cadeia 
envolvendo várias viaturas ligeiras e um veículo 
médio ligeiro de mercadorias, com uma das viatu-
ras incendiada e com vários encarcerados. Permitiu 
testar a operacionalidade dos agentes envolvidos, 
com a necessidade de utilização de meios aéreos 
para o transporte de vítimas, a articulação entre os 
vários agentes e a estrutura de comando e desta 
com a ANPC-CDOS Porto. 
No âmbito do exercício “Prociv I 2007” em Março 
de 2007, exercício do tipo LivEx, o PMEPCVNG foi 
testado. Devido a um acidente rodoviário que en-
volveu um veículo de transporte de matérias peri-
gosas com explosão e propagação à área florestal 
adjacente à via, provocando um incêndio florestal 
com danos graves para o ambiente. 
No âmbito do “Prociv II 2007” em Maio de 2007, 
exercício do tipo CPX numa 1.ª fase e LivEx numa 
fase posterior, o PMEPCVNG foi testado. 
O corte de energia elétrica (incidente 1) em todo o 
distrito por tempo indeterminado possibilitou testar 
as comunicações alternativas às habitualmente uti-
lizadas e a capacidade de resposta dos Agentes en-
volvidos e a ligação da DMBPC - SMPC à estrutura 
distrital, bem como saber qual a capacidade de res-
posta das principais infraestruturas, nomeadamen-
te autonomia energética dos hospitais e duração da 
capacidade de abastecimento de água à população. 
O levantamento das áreas de risco florestal do con-
celho (incidente 2) permitiu criar patrulhas de vigi-
lância e identificar áreas de risco florestal. 
A derrocada de um edifício com soterrados (inci-
dente 3) possibilitou, entre outros, testar a ope-

racionalidade dos vários agentes de proteção civil 
envolvidos (grau de prontidão, eficácia dos Planos 
de operações elaborados, métodos, táticas, mate-
riais, eficiência da resposta) e testar a estrutura de 
comando no teatro de operações e a sua ligação à 
ANPC – CDOS Porto.
Em 17 de Abril de 2008 foi efetuado o exercício de 
âmbito Municipal denominado “Prociv gaia 1/2008”, 
do tipo LivEx. 
Tratou-se de um acidente rodoviário envolvendo 
uma viatura de transporte de matérias perigosas 
num posto de abastecimento de combustível. Com 
este exercício testou-se a operacionalidade dos vá-
rios Agentes de Proteção Civil envolvidos e Entida-
des Cooperantes nomeadamente a empresa trans-
portadora e a empresa concessionária do posto de 
abastecimento. 
Testou-se também a eficácia e articulação da es-
trutura de comando assim como as comunicações 
entre os vários agentes no terreno e da estrutura 
de comando com a ANPC – CDOS Porto. 
Em 6 de Maio de 2010 foi efetuado o exercício de 
âmbito Municipal denominado “INDUGAIA 10”, do 
tipo LivEx. 
Tratou-se de um incêndio industrial com gases me-
dicinais. Com este exercício testou-se a operacio-
nalidade dos vários Agentes de Proteção Civil en-
volvidos e Entidades cooperantes, nomeadamente 
a empresa Air Liquide Medicinal onde ocorreu o aci-
dente. 
Testou-se também a eficácia e articulação da es-
trutura de comando, assim como as comunicações 
entre os vários agentes no terreno e da estrutura 
de comando com a ANPC – CDOS Porto. 
Em 26 de Maio de 2011 foi efetuado o exercício de 
âmbito Municipal denominado “Toupeira”, do tipo 
LivEx. 
Tratou-se de um sismo que afetou especialmente 
um centro comercial. Com este exercício testou-se 
a operacionalidade dos vários Agentes de Proteção 
Civil envolvidos e Entidades cooperantes, nomea-
damente o Centro Comercial “Gaiashopping” onde 
ocorreu o acidente. Testou-se ainda a capacidade 
de aplicar os conhecimentos adquiridos nos exercí-
cios de evacuação no espaço escolar de alunos do 
ensino básico do município num espaço público. 
Testou-se também a eficácia e articulação da es-
trutura de comando, assim como as comunicações 
entre os vários agentes no terreno e da estrutura 
de comando com a ANPC – CDOS Porto.

CONSULTA PÚBLICA
A presente versão do Plano foi sujeita a consulta 
pública entre _______ e_______ dessa consulta 
produziu-se o relatório anexo e introduziram-se as 
alterações nele referidas
PARECER DA COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO 
CIVIL
Em __/ ___/ ___ reuniu a Comissão Municipal de 
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Proteção Civil com o objetivo de emitir um parecer 
sobre a 4.ª versão do PMEPCVNG, tendo sido emi-
tido parecer ________________________, que se 
anexa.

6. ARTICULAÇÃO COM INSTRUMENTOS DE PLANE-
AMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
O PMEPCVNG de Vila Nova de Gaia articula-se com: 
• Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia tendo 
em conta a cartografia nele prevista com especial 
incidência para a Planta de Ordenamento – Carta 
de Qualificação do Solo onde está definida a linha 
de cheia e o Mapa de Perigosidade de Incêndio Flo-
restal que conjuntamente com o Mapa de Risco de 
Incêndio Florestal fazem parte integrante do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 
aprovado em 10 de Dezembro de 2007 e primeira 
revisão aprovada em maio de 2008; 
• Plano Especial de Intervenção em Cheias no Rio 
Douro e Plano de Emergência Externo do Metro Li-
geiro do Porto; 
• Planos Operacionais distritais, nomeadamente: 
Plano Especial de Operações de Cheias, Plano Ope-
racional Distrital – Dispositivo Especial de Combate 
a Incêndios Florestais e Plano de Operações Distri-
tal para a Gripe A; 
• Planos Especiais Municipais nomeadamente: Pla-
no Municipal de Defesa da Floresta Contra Incên-
dios de Vila Nova de Gaia - PMDFCI (aprovado pela 
AFN), Plano Municipal de Prevenção e Atuação de 
Cheias no Douro de Vila Nova de Gaia e Plano Pré-
vio de Intervenção em Acidentes Rodoviários do 
Município de Vila Nova de Gaia; 
• Plano de Salvamento Marítimo da Capitania do 
Porto do Douro; 
• O Plano Mar Limpo; 
• Plano de Emergência da Linha do Norte – PELN 
(REFER); 
• Plano da Bacia hidrográfica do Douro; 
• Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Cami-
nha – Espinho. 

7. ATIVAÇÃO DO PLANO

7.1 COMPETÊNCIAS PARA A ATIVAÇÃO DO PLANO 
Compete ao presidente da câmara municipal, no 
exercício de funções de responsável municipal da 
política de proteção civil, desencadear, na iminên-
cia ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, 
as ações de proteção civil de prevenção, socorro, 
assistência e reabilitação adequadas em cada caso. 
O presidente da câmara municipal é apoiado pelo 
serviço municipal de proteção civil e pelos restan-
tes agentes de proteção civil de âmbito municipal. 
Em caso de Acidente Grave ou Catástrofe, os Bom-
beiros Sapadores e Proteção Civil da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia informará de imediato 
o Diretor do Plano que, convocará a Comissão Mu-

nicipal de Proteção Civil que avaliará a situação e 
decidirá a ativação ou não do PMEPCVNG conforme 
os critérios definidos no ponto seguinte. 
A ativação do PMEPCVNG será publicitada através 
dos órgãos de comunicação social locais (rádios lo-
cais, televisão e jornais locais) através da Internet 
no sitio da Câmara Municipal, serão afixados edi-
tais na Câmara Municipal, nas juntas de freguesias 
e noutros locais considerados fundamentais para a 
sua divulgação, de acordo com o acidente grave ou 
catástrofe que ocorrer. 
Quando a natureza da situação o justifique por ra-
zões de celeridade do processo, O Plano Municipal 
de Emergência de Proteção Civil poderá ser ativada 
pelo Presidente da Câmara, sendo a ativação san-
cionada assim que possível pela CMPC. 
O plano será desativado à ordem do Diretor do Pla-
no ou seu substituto legal por decisão da Comissão 
Municipal de Proteção Civil quando a mesma cons-
tatar que deixaram de existir os pressupostos que 
determinaram a sua ativação ou quando a gestão 
da situação de emergência tende para uma opera-
ção de rotina que não implica a adoção de medidas 
especiais de resposta de Proteção Civil. 
Quer a ativação quer a desativação do referido Pla-
no serão comunicados ao CDOS e aos Municípios 
adjacentes (Santa Maria da Feira, Gondomar, Espi-
nho e Porto). 
Relativamente à desativação do Plano deverão ser 
utilizados os meios de publicitação usados para a 
sua ativação.

7.2 CRITÉRIOS PARA A ATIVAÇÃO DO PLANO 
O PMEPCVNG será ativado quando se verifique a 
ocorrência ou eminência de um acidente grave ou 
catástrofe, em que seja reconhecida a necessidade 
de adotar medidas preventivas ou medidas espe-
ciais de reação. 
Dada a transversalidade de riscos englobados pelo 
PMEPC de Vila Nova de Gaia e apesar da definição 
de parâmetros ser bastante complexa, existem al-
guns critérios a considerar para ativação do plano, 
nomeadamente:

CRITÉRIOS
• Efeitos na população: 
- Número de mortos (efetivos ou previstos) supe-
rior a 10; 
- Número de feridos graves superior a 25; 
- Número de famílias desalojadas superior a 20; 
- Necessidade de evacuação de mais do que 100 
pessoas; 
• Danos nos bens e património: 
- Habitações danificadas que permitam antever um 
número de famílias desalojadas superior a 20; 
- Comprometimento grave do desenvolvimento das 
operações de Proteção Civil, por afetação dos edi-
fícios que lhe são indispensáveis por um período 
(efetivo ou previsível) superior a 12 horas; 
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• Danos nos serviços e infraestruturas 
- Suspensão do fornecimento de água, energia, te-
lecomunicações e/ou transportes por um período 
efetivo ou previsível superior a três dias consecu-
tivos; 
• Danos no meio ambiente: 
- Derrames/libertação de matérias perigosas em 
aquíferos ou no solo que afetem, ou tenham poten-
cial para afetar uma área superior a dois hectares 
ou cujos efeitos possam persistir por um período 
superior a duas semanas; 
- Derrames/libertação de matérias perigosas para 
a atmosfera que provoquem, ou tenham potencial 
para provocar) uma área perigosa ao nível do solo 
em locais a mais de 300 metros do ponto de fuga 
e/ou libertação e/ou com uma persistência, efetiva 
ou previsível, superior a duas horas; 
• Pela característica da ocorrência: 
- Ocorrência de acidente grave ou catástrofe que 
atinja uma percentagem igual ou superior a 10% 
do território municipal ou em situações que não 
seja possível estimar o confinamento espacial da 
ocorrência; 
- Ocorrência de acidente grave ou catástrofe com 
uma duração superior a um período de 48 horas 
consecutivas ou em situações que não seja possível 
estimar o confinamento temporal da ocorrência. 
Os critérios anteriormente definidos devem ser ti-
dos como referência, não sendo vinculativos para 
ativação do plano, podendo o mesmo ser ativado 
sempre que a CMPC considere que a situação a en-
frentar é justificativa de tal ato. 
Do mesmo modo, podem ocorrer situações ante-
riormente referidas, que não obriguem à ativação 
do PMEPCVNG, sobretudo quando a situação é 
confinada espacial e temporalmente, ou porque se 
considera não ser necessário adotar medidas pre-
ventivas ou especiais de reação, porque a gravida-
de da situação não o justifica.

8. PROGRAMA DE EXERCÍCIOS 
No prazo máximo de 180 dias após a aprovação de 
uma revisão do plano será efetuado um exercício 
do tipo LivEx. 
Durante os anos civis pares efetuar-se-á um exer-
cício do tipo CPX e durante os anos ímpares um tipo 
LivEx. 
Estes exercícios têm como finalidade o treino da 
estrutura do Serviço Municipal de Proteção Civil e 
a sua articulação com os Agentes de Proteção Civil 
Municipais e organismos e entidades que cooperam 
nesta matéria, bem como a sua articulação com a 
Autoridade Nacional de Proteção Civil no seu Co-
mando Distrital do Porto. 
Assim, o SMPC planeia e conduz os exercícios de 
forma a testar e exercitar a resposta integrada de 
toda a estrutura do SMPC, dos Agentes de Proteção 
Civil e dos organismos e das Entidades que coope-

ram nesta matéria.
Para cada um dos exercícios será elaborada uma 
Diretiva Operacional Municipal onde será definida:

PARTE II – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA

1. CONCEITO DE ATUAÇÃO 
No âmbito do PMCPVNG, as ações a desenvolver 
aquando da sua ativação, visam criar as condições 
favoráveis ao empenhamento, rápido, eficiente e 
coordenado, de todos os meios e recursos muni-
cipais, apoiando a direção, o comando e a prosse-
cução das operações de proteção civil e socorro a 
nível municipal, bem como a coordenação com as 
estruturas de nível superior. 
As ações serão desenvolvidas através de estrutu-
ras de direção e coordenação política, estruturas de 
coordenação institucional e estruturas de comando 
operacional.

Na iminência ou ocorrência de acidente grave que 
ocorra em qualquer local do Município de Vila Nova 
de Gaia e que tenha potencial para causar prejuízo 
em vidas humanas, bens ou afetar a qualidade am-
biental, o Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, autoridade política de Proteção Ci-
vil, desencadeará as ações previstas neste plano 
e o Comandante Operacional Municipal comanda-
rá as operações de socorro, sem prejuízo, face às 
características da ocorrência, que esta função seja 
exercida por outra entidade de acordo com a ade-
quação técnica e competência legal, nos termos do 
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número 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei 134/2006 
de 25 de julho com as alterações introduzidas pelo 
DL 72/2013 de 31 de maio e DL 114/2011 de 30 de 
novembro. 
O Serviço Municipal de Proteção Civil dá apoio às 
estruturas de coordenação e de comando. 
A organização da resposta em situação de emer-
gência terá a seguinte estrutura:

1.1 ESTRUTURA DE DIREÇÃO POLÍTICA 
O Presidente da Câmara Municipal, no cumprimen-
to da sua missão, assume a direção das operações 
de proteção civil: 
Facultando aos agentes de proteção civil, organis-
mos e entidades de apoio, os meios necessários e 
as condições indispensáveis para assegurarem o 
conjunto de ações permanentes a desenvolver an-
tes da emergência, a serem concretizadas nas fa-
ses de prevenção e de preparação; 
Em situação de alerta, contingência e calamidade, 
criando as condições favoráveis ao empenhamento 
rápido, eficiente e coordenado de todos os meios 
disponíveis no Município e dos recursos que venha 
a obter, para reforço das ações a desenvolver du-
rante e após a emergência, nas fases de interven-
ção e de reabilitação dos serviços essenciais. 
Nestes pressupostos, face à iminência ou ocorrên-
cia de acidente grave ou catástrofe, são atribuições 
do Diretor do Plano:

DIRETOR DO PLANO - PRESIDENTE DA CÂMARA 
OU SEU SUBSTITUTO LEGAL

COMPETÊNCIAS
Convocar a CMPC; 
Avaliar a situação, conjuntamente com a CMPC, e 
acionar o PMEPCVNG, se tal já não tiver acontecido; 
Desencadear as ações previstas nos Planos Munici-
pais de Emergência de Proteção Civil; 
Garantir informação permanente ao Comandante 
Distrital de Operações de Socorro do Porto; 
Difundir comunicados oficiais que se mostrem ade-
quados às situações previstas na lei, em articulação 
com a CMPC, o Posto de Comando Municipal e os 
Postos de Comando dos respetivos escalões; 
Autorizar ocupações, demolições e desobstruções; 
Declarar a situação de alerta se necessário. 
Solicitar, caso considere necessário, a declaração 
dos estados de contingência e/ou calamidade; 

Determinar a desativação do PMEPCVNG.
ATRIBUIÇÕES DAS ESTRUTURAS DE 

COORDENAÇÃO
Os diversos organismos que integram o serviço mu-
nicipal de proteção civil devem estabelecer entre si 
relações de colaboração institucional, no sentido de 
aumentar a eficácia e efetividade das medidas to-
madas. 
Tal articulação e colaboração não devem pôr em 
causa a responsabilidade última do Presidente da 
Câmara Municipal, devendo ser articuladas com as 
competências que, nesta matéria, cabem à Comis-
são Municipal de Proteção Civil (CMPC). 
A coordenação institucional é assegurada, a nível 
municipal, pela CMPC, que integra os agentes de 
proteção civil e representantes das entidades e or-
ganismos de apoio, cuja intervenção se justifica em 
função de cada ocorrência em concreto. 
No âmbito da coordenação institucional, a CMPC é 
responsável pela gestão da participação operacio-
nal de cada força ou serviço nas operações de so-
corro a desencadear.

1.2 ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E 
INSTITUCIONAL 
COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL (CMPC)
A CMPC, que assegura a coordenação política e ins-
titucional, é convocada e presidida pela autoridade 
política municipal, ou seja o Presidente da Câmara 
Municipal, ou seu substituto legal. De acordo com a 
Lei de Bases da Proteção Civil – Lei n.º 27/2006 – 
art. 3.º apresenta-se a composição e competências 
da CMPC.

COMPOSIÇÃO
Presidente da Câmara Municipal, que preside 
Vereador da Proteção Civil 
O comandante operacional municipal / Comandan-
te da CBS 
Um elemento do comando de cada um dos corpos 
dos bombeiros voluntários 
O Comandante da Divisão da PSP de Vila Nova de 
Gaia 
O Comandante do Destacamento Territorial da GNR 
de Vila Nova de Gaia 
O comandante da Polícia Municipal 
O Delegado de Saúde do ACES de Gaia 
O Delegado de Saúde do ACES de Espinho/Gaia 
Um Representante do INEM 
O Presidente do Conselho de Administração do Cen-
tro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho 
O Diretor executivo do Agrupamento dos Centros 
de Saúde Grande Porto VII – Gaia 
O Diretor executivo do Agrupamento dos Centros 
de Saúde Grande Porto VIII – Espinho/Gaia 
Um Representante do Centro Distrital de Segurança 
Social 
O Presidente da Delegação da Cruz Vermelha de 
Vila Nova de Gaia 
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Um representante das Forças Armadas
A CMPC poderá integrar, sem ser em regime de 
permanência, representantes de outras entidades, 
escolhidos pelo Presidente da Câmara, incluindo 
dirigentes dos serviços municipais, que, pela sua 
competência e formação específica em matéria de 
proteção civil e consoante as matérias em discus-
são, possam contribuir para o aumento da eficácia 
das medidas a adotar, quer na fase de prevenção, 
quer essencialmente, na fase de socorro. 
A Comissão Municipal de Proteção Civil é convocada 
pelo Presidente da Câmara Municipal ou, na sua au-
sência ou impedimento, pelo seu substituto legal. 
Os elementos da CMPC serão informados telefoni-
camente, o mais rapidamente possível após o aci-
dente grave ou catástrofe, de uma eventual con-
vocação da CMPC. Esta convocação será realizada 
pelo meio mais expedito (telefone móvel ou fixo, 
comunicação rádio ou correio eletrónico) e poste-
riormente formalizada por escrito.

COMPETÊNCIAS
Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao 
sistema de proteção civil que sejam desenvolvidas 
por agentes públicos; 
Avaliar a situação e determinar o acionamento dos 
planos, quando tal se justifique; 
Promover a realização de exercícios, simulacros ou 
treinos operacionais que contribuam para a eficácia 
de todos os serviços intervenientes em ações de 
proteção civil. 
Garantir que as entidades e instituições que inte-
gram a CMPC acionam, ao nível municipal, no âm-
bito da sua estrutura orgânica e das suas atribui-
ções, os meios necessários ao desenvolvimento das 
ações de proteção civil; 
Possibilitar a mobilização rápida e eficiente das or-
ganizações e pessoal indispensáveis e dos meios 
disponíveis que permitam a conduta coordenada 
das ações a executar. 
Assegurar a coordenação dos recursos e do apoio 
logístico das operações de socorro, emergência e 
assistência realizadas por todas as organizações 
chamadas a participar na ocorrência. 
Difundir os comunicados e avisos às populações e 
às entidades e instituições, incluindo os órgãos de 
comunicação social que se mostrarem adequados; 
Avaliar a situação e propor ao Comandante Distrital 
de Operações de Socorro do Porto medidas no âm-
bito de solicitações de ajuda supra municipal. 
Assegurar o desencadeamento das ações conse-
quentes à declaração de alerta;

INSTALAÇÕES
A Comissão Municipal de Proteção Civil reúne no 
Centro Municipal de Operações de Socorro, com 
sede no Quartel da Companhia de Bombeiros Sa-
padores de Vila Nova de Gaia, na Avenida Vasco da 
Gama, número 930, Oliveira do Douro. 
Por impedimento do Quartel da Companhia de 

Bombeiros Sapadores a Comissão reunirá no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
sito na Avenida da República – Mafamude ou, por 
decisão do Presidente da Câmara, noutro local que 
se configure mais adequado de acordo com o tipo 
de ocorrência.

1.3 ESTRUTURA DE COMANDO 
A estrutura de comando é responsável pela moni-
torização, acompanhamento e gestão de todas as 
ocorrências. 
A coordenação operacional será assegurada pelo 
Comandante Operacional Municipal (COM), sem 
prejuízo, face às características da ocorrência, que 
esta função seja exercida por outra entidade de 
acordo com a adequação técnica e competência 
legal, nos termos do número 4 do artigo 12.º do 
Decreto-Lei 134/2006 de 25 de julho com as alte-
rações introduzidas pelo DL 72/2013 de 31 de maio 
e DL 114/2011 de 30 de novembro. 
Durante o período de ativação do presente Plano e 
sempre que haja mais do que um teatro de opera-
ções ou a complexidade da ocorrência o justifique, 
deverá ser montado o Posto de Comando Municipal 
(PCMun) que será responsável pela gestão todas as 
operações de proteção civil e socorro diretamen-
te decorrentes do acidente grave ou catástrofe que 
fez ativar o presente Plano e pelo acionamento de 
todos os meios municipais e pela proposta de acio-
namento de meios não existentes ou esgotados no 
município. 
O PCMun tem uma geometria variável, configuran-
do-se de acordo com a natureza, gravidade e dura-
ção das ocorrências.
1.3.1 POSTO DE COMANDO MUNICIPAL (PCMun) 
De acordo com a natureza, gravidade e duração 
das ocorrências que originaram a ativação do pre-
sente plano constituir-se-á o PCMun, que para além 
do COM, será composto por adjuntos de operações 
e por um representante de cada entidade que a 
ocorrência em concreto venha a justificar. A cha-
mada dos elementos que irão compor o PCMun será 
efetuado pelo COM. 
Os adjuntos de operações serão nomeados pelo 
COM de entre os elementos do comando dos bom-
beiros voluntários do município e/ou dos elementos 
dos bombeiros sapadores.

COMPETÊNCIAS DO COM / PCMun
Nomear os adjuntos de operações necessários para 
integrar o PCMun; 
Convocar as entidades que a ocorrência justifique 
para integrarem o PCMun; 
Assegurar o comando, o controlo, as comunicações 
e as informações em coordenação com as demais 
entidades envolvidas; 
Garantir o funcionamento, a operacionalidade e a 
articulação com todos os agentes de proteção civil 
envolvidos nas operações de proteção e socorro; 
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Garantir todas as ações necessárias à prossecução 
das ações de socorro, proteção, evacuação, assis-
tência e acompanhamento das populações com vis-
ta à resolução da emergência; 
Assegurar a minimização de perdas de vidas, atra-
vés da coordenação das ações de busca, salvamen-
to e das operações de combate a incêndios; 
Garantir o apoio psicossocial adequado, ao nível do 
apoio psicológico, alojamento temporário e alimen-
tação garantindo o correto e atempado empenha-
mento de todas as forças e serviços competentes; 
Garantir em permanência a segurança de todas as 
forças envolvidas; 
Garantir em permanência a segurança de todos os 
cidadãos, diminuindo ao mínimo o número de bai-
xas; 
Gerir os meios colocados à sua disposição; 
Avaliar os riscos associados à situação, os danos 
causados e estudar as alternativas para controlar 
a situação; 
Identificar e avaliar as necessidades das equipas de 
socorro para controlar a situação; 
Estudar e propor áreas prioritárias de ação na zona 
afetada; 
Identificar as necessidades de recursos e estratégia 
para a recuperação; 
Promover a análise das ocorrências e determinar as 
ações e os meios adequados à sua gestão. 
Assegurar o apoio logístico a todo o pessoal envol-
vido nas ações de resposta à emergência e o apoio 
logístico às populações afetadas; 
Assegurar as ligações ao Presidente da Câmara e 
à CMPC.

INSTALAÇÕES
O Posto de Comando Municipal fica sediado no 
Quartel da Companhia de Bombeiros Sapadores de 
Vila Nova de Gaia, na Avenida Vasco da Gama, nú-
mero 930, Oliveira do Douro. 
Por impedimento do Quartel da Companhia de 
Bombeiros Sapadores ficará sediado no quartel do 
Bombeiros Voluntários que mais se adequar à situ-
ação, por decisão do COM.

1.4 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
(SMPC) 
O SMPC, com dependência direta do Vereador de 
Bombeiros e Proteção Civil, é responsável pela 
prossecução das atividades de proteção civil no 
âmbito municipal, competindo-lhe assegurar o fun-
cionamento de todos os organismos municipais de 
proteção civil, bem como centralizar, tratar e divul-
gar toda a informação recebida relativa à proteção 
civil municipal.
COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DO PLANEAMENTO E 

OPERAÇÕES
Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura 
do SMPC; 
Inventariar permanentemente os registos dos 

meios e dos recursos no concelho, com interesse 
para as ações de proteção civil; 
Manter informação atualizada sobre acidentes gra-
ves e catástrofes ocorridas no município, bem como 
sobre elementos relativos às condições da ocorrên-
cia, às medidas adotadas para fazer face às respeti-
vas consequências e às conclusões sobre o êxito ou 
insucesso das ações empreendidas em cada caso; 
Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às 
forças de socorro em situação de emergência; 
Organizar e gerir os centros de alojamento a acio-
nar em caso de emergência.

COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO E 
SEGURANÇA

Propor medidas de segurança face aos riscos inven-
tariados; 
Realizar ações de sensibilização para questões de 
segurança, preparando e organizando as popula-
ções face aos riscos e cenários previsíveis.

COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA INFORMAÇÃO 
PÚBLICA

Recolher a informação pública emanada das comis-
sões e gabinetes que integram o SMPC destinada à 
divulgação pública relativa a medidas preventivas 
ou situações de catástrofe; 
Promover e incentivar ações de divulgação sobre 
proteção civil junto dos munícipes com vista à ado-
ção de medidas de autoproteção; 
Indicar, na eminência de acidentes graves ou ca-
tástrofes, as orientações, medidas preventivas e 
procedimentos a ter pela população para fazer face 
à situação.

1.5 ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE 
OPERAÇÕES
O Sistema de Gestão de Operações segue o dis-
posto na correspondente Norma Operacional Per-
manente da ANPC em vigor e na Diretiva Opera-
cional Nacional que regula o DIOPS e DL 134/2006 
de 25 de julho com as alterações introduzidas pelo 
DL 72/2013 de 31 de maio, sendo uma forma de 
organização operacional do Teatro de Operações 
(TO) que se desenvolve de uma forma modelar e 
evolutiva de acordo com a importância e tipo de 
ocorrência. 
A decisão do desenvolvimento da organização é da 
responsabilidade do Comandante de Operações de 
Socorro (COS), que a deverá tomar sempre que os 
meios disponíveis se mostrem insuficientes. 
Sempre que uma força de socorro seja acionada 
para integrar a resposta em curso, o chefe da pri-
meira equipa a chegar ao local assume de imediato 
a função de COS, devendo ter em conta a compe-
tência e atribuições legais, a adequação técnica e a 
capacidade operacional da entidade representada, 
tendo em vista a resolução adequada da situação. 
Com o aumento da complexidade do teatro das 
operações poderá o COS ser transferido, devendo 
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ser assumido pelo elemento mais graduado do cor-
po de bombeiros sapadores ou por um elemento do 
comando dos bombeiros voluntários da área. 
Na faixa litoral e nos espaços do domínio público 
hídrico sob jurisdição da Autoridade Marítima Na-
cional, de acordo com o DL 44/2002 de 2 de março, 
os Capitães dos Portos têm competências de Prote-
ção Civil. Deste modo, no seu espaço de jurisdição, 
o Capitão do Porto do Douro assume as funções de 
COS. 
Quando ativado o presente plano o comando das 
operações será assegurado pelo COM que sempre 
que o entender poderá ativar o PCMun para o as-
sessorar na gestão das operações.

1.6 ZONAS DE INTERVENÇÃO 
A resposta operacional, no âmbito do presente 
plano, desenvolve-se na área do Município de Vila 
Nova de Gaia, que se designa por Zona de Inter-
venção (ZI) e divide-se em Zona de Sinistro (ZS), 
Zona de Apoio (ZA) e Zona de Concentração e Re-
serva (ZCR). 
Assim, com a ativação do presente plano serão 
definidas as diversas zonas que a seguir se des-
crevem de uma forma genérica, sendo as mesmas 
padronizadas na Parte III do presente plano.

2. EXECUÇÃO DO PLANO
Para desencadear o processo de execução do PMEP-
CVNG terão de se verificar os seguintes procedi-
mentos:

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia assume a direção das atividades de proteção 
civil, competindo ao COM em consonância com o 
COS assegurar a condução e coordenação das mes-
mas. 
No caso de impedimento, o substituto do Presiden-
te da Câmara é o Vereador da Proteção Civil e Bom-
beiros com competências delegadas. 
A resposta operacional organiza-se em duas fases 
distintas, a fase de emergência e a fase de reabi-
litação. A fase de emergência tem como objetivo 
executar as ações de resposta e a fase de reabili-
tação caracteriza-se pelas ações e medidas de re-
cuperação destinadas à reposição urgente da nor-
malidade.

2.1 FASE DE EMERGÊNCIA 
A fase de emergência inclui as ações de respos-
ta tomadas e desenvolvidas imediatamente após 
a ativação do presente plano, prolongando-se até 
que a CMPC assim o entenda. 
Após a ocorrência de um evento que justifique a 
ativação do presente plano serão mobilizados meios 
humanos e equipamentos de intervenção, reforço, 
apoio e assistência, pertencentes aos Agentes de 
Proteção Civil e a outras entidades, públicas ou pri-
vadas, que colaboram nesta matéria. 
Para uma melhor eficiência da resposta, as ações 
a implementar deverão cumprir alguns critérios e 
prioridades que a seguir se definem:

AS AÇÕES DE RESPOSTA DEVEM SER:
Automáticas, articuladas e coordenadas sendo de-
vidamente planeadas mas com a flexibilidade in-
dispensáveis à adaptação a situações imprevisíveis 
que possam ocorrer; 
Estruturadas com base nos meios e recursos não 
afetados de imediato e com a avaliação de danos 
Adequadas às necessidades e decididas em tempo 
oportuno;
Utilizar os meios e recursos adequados ao objetivo, 
não excedendo o estritamente necessário; 
Dar preferência à utilização de meios e recursos 
públicos sobre a utilização dos meios e recursos 
privados 
Dar preferência à utilização de meios e recursos 
mais próximos e disponíveis.

AS AÇÕES DE RESPOSTA DEVEM PRIVILEGIAR:
O acompanhamento e coordenação da atuação de 
todos os intervenientes na resposta; 
As operações de socorro e salvamento; 
A emergência pré-hospitalar e o transporte de ví-
timas; 
A evacuação da população em risco com especial 
cuidado para os com maiores dificuldades; 
As operações de mortuária; 
A manutenção da lei e da ordem da zona afetada; 
A monitorização e avaliação permanente das condi-
ções de segurança da zona afetada; 
A divulgação de avisos e de informação à população 
em risco.

AS ENTIDADES INTERVENIENTES DEVERÃO:
Cumprir os procedimentos relativos às notificações; 
Fornecer a informação sobre qualquer alteração 
que ocorra nos seus meios, recursos ou capacidade 
de resposta 
Colaborar com outras entidades, com meios huma-
nos e materiais; 
Disponibilizar permanentemente informação de 
apoio ao Diretor do Plano; 
Colaborar nas ações de planeamento; 
Colaborar nas atividades que lhe forem solicitadas, 
dentro das missões que lhe são atribuídas por lei ou 
por estatutos próprios. 
Nesta fase a ação das próprias populações, enquan-
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to socorristas de si mesmas, dos seus familiares e 
vizinhos é também preponderante.

2.2 FASE DE REABILITAÇÃO
A fase de reabilitação caracteriza-se pelo conjunto 
de ações destinadas a restabelecer a normalização 
das condições de vida das populações afetadas. 
Neste sentido as ações de resposta deverão ser es-
truturadas para resolver os problemas existentes e 
iniciar as medidas de reabilitação do funcionamento 
normal das instituições. 
Assim, deverão adotar-se as seguintes medidas:

AÇÕES A ADOTAR A CURTO PRAZO:
Assistência aos deslocados; 
Inspeção e avaliação dos edifícios com vista à veri-
ficação da sua habitabilidade e promover a sua re-
cuperação, sempre que possível, mesmo que pro-
visória, para o regresso da população deslocada; 
Recuperação dos serviços essenciais, mesmo que de 
forma provisória, como o abastecimento de água, 
eletricidade, gás, comunicações e recuperação de 
vias de circulação com definição de prioridades; 
Remoção de cadáveres e observação da área afe-
tada com vista a verificar se não existe risco de 
epidemia; 
Eliminação de riscos residuais através de ações de 
descontaminação, desinfeção, inceneração ou en-
terramento de animais mortos, encaminhamento 
para destino final adequado de resíduos ou outros 
produtos contaminados 
Análise e quantificação dos danos pessoais e ma-
teriais;

AÇÕES A ADOTAR A MÉDIO E LONGO PRAZO:
Elaboração de um plano de mitigação e recupera-
ção da área afetada em conjunto com todas as en-
tidades locais, públicas ou privadas, que se preveja 
que possam vir a ser envolvidas nas atividades a 
empreender após a emergência, que deverá con-
ter: 
• Recuperação com carater definitivo dos serviços 
essenciais, como o abastecimento de água, eletrici-
dade, gás, comunicações e recuperação de vias de 
circulação; 
• Recuperação com carater definitivo de estruturas, 
edifícios ou outros equipamentos indispensáveis 
para o normal funcionamento das atividades eco-
nómicas e sociais; 
• Recuperação dos bens culturais inventariados; 
• Restabelecimento da atividade produtiva e co-
mercial como o funcionamento de serviços de aten-
dimento ao público, e escolas, entre outros; 
• Atividades de planeamento e de ordenamento do 
território com avaliação de risco e introdução de 
medidas com vista a mitigar os danos, caso acon-
teça um outro evento do mesmo tipo; 
• Introdução de sistemas/equipamentos que redu-
zam o risco residual como sejam dispositivos de 
alarme, alerta, aviso, vias de acesso ou pré posi-

cionamento de meios e recursos operacionais 
AS ENTIDADES INTERVENIENTES DEVERÃO:

Prestar a colaboração necessária à elaboração de 
relatórios da situação 
Assegurar a disponibilidade de elementos para in-
tegrar equipas de avaliação de danos 
Prestar assessoria técnica especializada ao Diretor 
do Plano

3. ARTICULAÇÃO E ATUAÇÃO DE AGENTES, ORGA-
NISMOS E ENTIDADES
O dispositivo de resposta municipal abrange todo o 
território municipal e todas as organizações e enti-
dades que concorrem e cooperam para a proteção 
e socorro, desempenhando funções de apoio à co-
ordenação politica e institucional das operações de 
resposta. 
Assim, as diversas entidades intervenientes no pre-
sente plano (agentes de proteção civil e organis-
mos e entidades de apoio) desempenham missões 
de intervenção, reforço, apoio e assistência, quer 
durante a fase de emergência quer durante a fase 
de reabilitação, de acordo com as suas competên-
cias legais e disponibilidade verificada. 
As estruturas de intervenção de cada entidade fun-
cionam sob a direção das correspondentes hierar-
quias, previstas nas respetivas leis orgânicas ou 
estatutos, devendo articular-se com os postos de 
comando, aos diversos níveis. 
Deverá ainda haver uma permanente articulação 
entre o patamar municipal e o patamar distrital, 
que se concretiza, em termos operacionais com a 
ligação permanente entre o COM e o CODIS, ao ní-
vel dos serviços com a ligação permanente entre o 
SMPC e o CDOS Porto e ao nível da direção do plano 
entre o Presidente da Câmara e o CODIS.

3.1 MISSÃO DOS AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL 
Os Agentes de Proteção Civil desempenham mis-
sões de intervenção, reforço e assistência, quer du-
rante a Fase de Emergência, quer durante a Fase 
de Reabilitação. As estruturas intervenientes fun-
cionam sob a direção das correspondentes hierar-
quias, previstas nas respetivas leis orgânicas ou 
estatutos, sem prejuízo da necessária articulação 
operacional com Posto de Comando Municipal. 
Para uma correta articulação entre os diversos 
agentes de proteção civil intervenientes nas opera-
ções de socorro estabelecem-se missões a desem-
penhar por cada um.
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3.2 MISSÃO DOS ORGANISMOS E ENTIDADES DE 
APOIO
Todos os Organismos e Entidades de Apoio desem-
penham missões de intervenção, reforço e assis-
tência, quer durante a Fase de Emergência, quer 
durante a Fase de Reabilitação. As estruturas in-
tervenientes funcionam sob a direção das corres-
pondentes hierarquias, sem prejuízo da necessária 
articulação operacional com Posto de Comando Mu-
nicipal. 
Para uma correta articulação entre os diversos Or-
ganismos e Entidades de Apoio intervenientes nas 
operações de socorro estabelecem-se missões a 
desempenhar por cada uma das entidades.
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Sem prejuízo da listagem de entidades acima, to-
dos os organismos, serviços e entidades públicas, 
de utilidade pública ou privada, cujos fins estejam 
relacionados com a resposta ao socorro e emergên-
cia, consideram-se para efeito deste Plano entida-
des de apoio eventual, devendo contribuir com os 

meios humanos e materiais, sempre que solicita-
dos, para desenvolver de forma coordenada todas 
as ações que melhorem a resposta à ocorrência.

3.3 MISSÃO DAS ESTRUTURAS AUTÁRQUICAS
A atuação das estruturas autárquicas é fundamen-
tal perante a iminência ou ocorrência de um aciden-
te grave ou catástrofe, como tal, encontrando-se 
identificadas no quadros seguinte as suas missões, 
quer na fase de emergência quer na fase de reabi-
litação.
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PARTE III – ÁREAS DE INTERVENÇÃO

ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
Destina-se a apresentar as áreas de intervenção 
básicas da organização geral das operações. 
Para cada uma das áreas de intervenção são iden-
tificadas as prioridades de ação, a estrutura de co-
ordenação e a constituição e missão dos serviços e 
agentes de proteção civil, bem como dos organis-
mos e entidades de apoio intervenientes. 

1. ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS E RECURSOS
ENTIDADE COORDENADORA

Câmara Municipal - Direção Municipal de Adminis-
tração e Finanças

CONSTITUIÇÃO
Representante da Direção Municipal de Administra-
ção e Finanças 
Serviço Municipal de Proteção Civil

PRIORIDADES DE AÇÃO
A área de intervenção de administração de meios e 
recursos estabelece os procedimentos e instruções 
de coordenação quanto às atividades de gestão ad-
ministrativa e financeira, inerentes à mobilização, 
requisição e utilização dos meios e recursos utiliza-
dos aquando da ativação do plano de emergência.
Prioridades de ação da Direção Municipal de Admi-
nistração e Finanças
• Responsabilidade da gestão financeira e de cus-
tos; 
• Supervisão das negociações contratuais e de pro-
tocolos com entidades fornecedoras de bens e gé-
neros, para situações de emergência; 
• Gestão dos tempos de utilização dos recursos e 
equipamento; 
• Administrar os donativos, subsídios e outros 
apoios materiais e financeiros recebidos; 
• Propor as medidas indispensáveis à obtenção de 
fundos externos tendo em vista a reposição das in-
fraestruturas vitais. 
Prioridades de ação do Serviço Municipal de Prote-
ção Civil
• Apoiar a Direção Municipal de Administração e 
Finanças no que lhe for solicitado nomeadamente 
na gestão dos tempos de utilização dos recursos e 
equipamentos. 

PROCEDIMENTOS GERAIS
1. O pessoal da Administração Pública Central e Lo-
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cal é nomeado e remunerado pelos Organismos a 
que pertence. 
2. O pessoal integrado nos organismos, agentes 
e entidades previstos no PMEPCVNG, mesmo que 
requisitados, continua a ser remunerado pelos 
organismos, agentes e entidades de origem, não 
podendo ser prejudicado, de qualquer forma, nos 
seus direitos. Eventuais comparticipações serão 
determinadas de acordo com o que vier a ser esta-
belecido superiormente. 
3. Os cidadãos que queiram colaborar como volun-
tários devem apresentar-se nas Juntas de Fregue-
sia ou noutros locais que venham a ser divulgados. 
4. A aquisição de bens e serviços será feita nos 
termos legais por requisição da Direção Municipal 
de Administração e Finanças / Câmara Municipal de 
V N Gaia com autorização da CMPC e a liquidação 
das despesas será efetuada pela Direção Municipal 
de Administração e Finanças / Câmara Municipal de 
V N Gaia, segundo as normas da Contabilidade Pú-
blica. 
5. No caso de uma determinada área do Município 
ser declarada em Situação de Calamidade os auxí-
lios serão concedidos de acordo com a legislação 
em vigor. 
6. Os subsídios e donativos recebidos em dinheiro, 
com destino às operações de emergência, são ad-
ministrados pela Direção Municipal de Administra-
ção e Finanças da Câmara Municipal de V N Gaia 
através da Conta Especial de Emergência Municipal. 
7. A alimentação, abrigo provisório e agasalho das 
populações evacuadas, serão encargo da DMBPC 
através de verbas disponibilizadas superiormente 
para o efeito. 
A alimentação e alojamento dos Delegados à CMPC 
serão da responsabilidade Câmara Municipal/ Dire-
ção Municipal de Bombeiros e Proteção Civil, quan-
do outro procedimento não for determinado pelo 
Diretor do Plano. 
8. Os combustíveis e lubrificantes são obtidos no 
mercado local (ou em local designado pela Dire-
ção Municipal de Administração e Finanças) pelas 
Entidades e Organismos intervenientes, através de 
guia de fornecimento. Estas serão liquidadas pos-
teriormente, pela Câmara Municipal, através da sua 
Conta Especial de Emergência Municipal ou por ver-
bas consignadas para o efeito. 
9. As despesas de manutenção e reparação de ma-
terial são encargo das entidades e organismos a 
que pertence o material. No caso de haver despe-
sas extraordinárias estas serão liquidadas pela Câ-
mara Municipal, através de verbas destinadas para 
o efeito ou da sua Conta Especial de Emergência. 
10. Por proposta da Direção Municipal de Adminis-
tração e Finanças serão estabelecidos procedimen-
tos para requisição e mobilização de meios e fun-
cionamento dos transportes. 
11. O Material sanitário está a cargo das Entidades 

e Organismos próprios intervenientes no Acidente 
Grave ou Catástrofe. Poderão ser constituídos nas 
instalações dos Centros de Saúde e das Forças de 
Socorro, postos de fornecimento de material sani-
tário através de requisição, devendo os pedidos dar 
entrada através da CMPC. 
12. Deverá ser dada preferência aos meios e recur-
sos identificados na parte IV-III-1 e IV-III-2 deste 
plano. 

2. LOGÍSTICA 
No apoio logístico constam os procedimentos e ins-
truções de coordenação, bem como a identificação 
dos meios e das responsabilidades dos serviços, 
agentes de proteção civil, organismos e entidades 
de apoio, quanto às atividades de logística destina-
das a apoiar as forças de intervenção e a popula-
ção.

2.1 APOIO LOGÍSTICO ÀS FORÇAS DE INTERVEN-
ÇÃO 
No apoio logístico às forças de intervenção prevê-
-se o fornecimento de alimentação, combustíveis, 
manutenção e reparação de equipamentos, trans-
porte, material sanitário, material mortuário e ou-
tros artigos essenciais à prossecução das missões 
de socorro, salvamento e assistência.

ENTIDADE COORDENADORA
Câmara Municipal - Bombeiros Sapadores

CONSTITUIÇÃO
• Representante dos Bombeiros Sapadores 
• Representante do SMPC 
• Representante da Direção Municipal de Infraes-
truturas e Espaços Públicos 
• Representante da Direção Municipal para a Inclu-
são Social 
• Representante de cada um dos Corpos de Bom-
beiros Voluntários 
• Representante Autoridade de Saúde Concelhia 
• Representante Forças Armadas 
• Representante Cruz Vermelha / Delegação de V. 
N. Gaia 
Entidades de apoio eventual de acordo com a natu-
reza da situação de emergência: 
• Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM 
• EDP Distribuição e REN Elétrica 
• EDP Gás e REN Gasoduto 
• PT e redes móveis 
• CP, EPE 
• REFER, EPE 
• Metro do Porto 
• Concessionários das Autoestradas 
• EP - Estradas de Portugal, SA 

PRIORIDADES DE AÇÃO
• Coordenar as atividades de fornecimento de ali-
mentação, combustíveis e lubrificantes, manu-
tenção e reparação de equipamentos, transporte, 
material sanitário, material de mortuária e outros 
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artigos essenciais à prossecução das missões de 
socorro, salvamento e assistência às forças de in-
tervenção depois de esgotada a capacidade própria 
das organizações a que pertencem ou a que este-
jam afetos, através do sistema de requisições; 
• Dar resposta às necessidades dos serviços, orga-
nismos e entidades de apoio na fase de reabilitação 
das redes e serviços técnicos essenciais (energia 
elétrica, gás, água, telefones e saneamento bási-
co). 

INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO
As requisições de bens e serviços deverão ser 
efetuadas ao COS, pelas entidades e organismos 
intervenientes, que os solicitará ao COM e serão 
aprovados e requisitados pela CMPC. As requisições 
deverão ser apresentadas, pela entidade que ne-
cessita dos bens e serviços, de acordo com o im-
presso anexo a este plano – ANEXO B. 
O comandante das operações (COS) providenciará, 
numa primeira fase, o apoio logístico indispensável 
à sustentação das operações de socorro. A alimen-
tação e o reabastecimento de água e combustível 
deverão ser assumidos como ações do Corpo de 
Bombeiros a que pertence o COM e/ou COS. 
As zonas de Concentração e Reserva (ZCR) estão 
previstas em vários pontos do concelho. 
As zonas habituais de concentração e reserva em 
V.N. Gaia são os quarteis dos corpos de bombei-
ros e em alternativa poderão funcionar como ZCR 
os parques industriais, parques de estacionamento 
abertos e descobertos existentes no concelho. 
A sua utilização será definida conforme as necessi-
dades operacionais, tipificação e localização. 
As ZCR estão representadas cartograficamente na 
Parte IV – Secção II – 7

2.2 APOIO LOGÍSTICO ÀS POPULAÇÕES
ENTIDADE COORDENADORA

Câmara Municipal – SMPC
CONSTITUIÇÃO

• Representante do SMPC 
• Representante da Direção Municipal de Inclusão 
Social 
• Representante de cada uma das Associações Hu-
manitárias dos Bombeiros Voluntários 
• Representante da Cruz Vermelha Portuguesa / 
Delegação de Vila Nova de Gaia 

• Representante dos Agrupamentos dos Centros de 
Saúde 
• Representante das Águas e Parque Biológico de 
Gaia, EEM 
• Representante das Juntas de Freguesia 
• Representante da Segurança Social 
• Representante da Gaiurb - Urbanismo e Habita-
ção, EEM 
• Representante da Santa Casa da Misericórdia de 
Vila Nova de Gaia 
• Representante do Corpo de Escuteiros 
Entidades de apoio eventual de acordo com a natu-
reza da situação de emergência: 
• Representante da Associação das Coletividades 
de Vila Nova de Gaia 
• Representante dos Dadores de Sangue no Con-
celho 
• PT 
• EDP Gás e REN Gasoduto 
• Águas Douro e Paiva 
• DGEstE – Direção Geral dos Estabelecimentos Es-
colares 

PRIORIDADES DE AÇÃO
• Coordenar a assistência àqueles que não tenham 
acesso imediato aos bens essenciais de sobrevivên-
cia, como por exemplo, água potável; 
• Coordenar as atividades de manutenção dos lo-
cais de alojamento provisório (limpezas, etc.); 
• Coordenar as atividades de fornecimento de ali-
mentação, agasalhos e alojamento aos sinistrados, 
enquanto permanecerem desalojados; 
• Coordenar a distribuição de bens e serviços pela 
população afetada; 
• Dar apoio psicológico à população afetada; 
• Promover atividades de distração para a popula-
ção afetada; 
• Garantir a instalação e montagem de cozinhas e 
refeitórios; 
• Criação e gestão de ações destinadas à obtenção 
de fundos externos, recolha e armazenamento de 
donativos; 
• Inventariar, controlar e distribuir os voluntários e 
benévolos. 
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As duas últimas funções deverão manter-se ativas 
na fase de reabilitação. 
As entidades de apoio eventual, caso seja neces-
sária a sua intervenção, deverão, de acordo com 
a sua área de atuação, colaborar com a entidade 
coordenadora no que lhes for solicitado.

ZONAS DE APOIO À POPULAÇÃO
São previstas Zonas de Apoio à População (ZAP) 
para acolhimento e alojamento temporário de curta 
ou longa duração da população deslocada. 
As ZAP devem estar providos de condições mínimas 
de apoio quanto a dormidas, alimentação e higiene 
pessoal, bem como de acessos e parqueamento, já 
que a movimentação de populações deve ser feita, 
prioritariamente através de viaturas pessoais. 
Poderão também funcionar como pontos de reunião 
destinados ao controlo dos residentes para despiste 
de eventuais desaparecidos, devendo nesse caso 
ser ativado por decisão do Diretor do Plano em fun-
ção da localização das áreas evacuadas e das suas 
condições de utilização.
Sem prejuízo de outros locais a definir em função 
das circunstâncias, serão preferencialmente utiliza-
dos os seguintes espaços: 
• Centro de Acolhimento do Centro de Alto Rendi-
mento de Vila Nova de Gaia 
• Pavilhões Desportivos 
• Estádios 
• Campos de Jogos 
• Instalações do Parque Biológico de Gaia 
• Parque da Lavandeira (Parque da Cidade) 
• Escolas 
• Igrejas 
• Parque de Campismo Municipal da Madalena 
Poderão também ser utilizadas tendas de campa-
nha com colaboração da Cruz Vermelha e das For-
ças Armadas, ou habitações sociais pertencentes à 
câmara, ou unidades hoteleiras do concelho. 
As ZAP estão representadas cartograficamente na 
Parte IV – Secção II – 7, referenciando as que po-
dem servir de alojamento. 
O pessoal voluntário, cuja colaboração seja aceite 
a título benévolo, deve apresentar-se nas Juntas 
de Freguesia e nos quartéis de Bombeiros da área 
da residência, que constituem Postos Locais de Re-
censeamento de Voluntários, se outros locais não 
forem divulgados.

3. COMUNICAÇÕES
ENTIDADE COORDENADORA

Câmara Municipal – SMPC
CONSTITUIÇÃO

• Representante dos Bombeiros Sapadores 
• Representante do SMPC 
• Representante de cada um dos Corpos de Bom-
beiros Voluntários 
• Representante da PSP 
• Representante da GNR 

• Representante da PM 
• Representante do INEM 
• Representante das Forças Armadas 
• Radioamadores 
PRIORIDADES DE AÇÃO
Assegurar o estabelecimento de comunicações en-
tre o Diretor do Plano / CMPC, o COM, o posto de 
comando

INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO
O acesso à Rede de Emergência de Proteção Civil 
por parte dos serviços municipais de proteção civil, 
agentes de proteção civil, organismos e entidades 
de apoio está regulado pela Norma de Execução 
Permanente - NEP/ 8/NT/2010 de 10 de Dezembro, 
da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Os corpos 
de bombeiros, as forças de segurança, o Instituto 
de Emergência Médica e as Forças Armadas, entre 
outros possuem redes de telecomunicações pró-
prias. 
Podem ser utilizados os meios das telecomunica-
ções públicas e privadas, nomeadamente as redes 
telefónicas fixas e móveis, o Sistema Integrado de 
Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SI-
RESP), a Rede Estratégica de Proteção Civil (REPC) 
e Rede Operacional dos Bombeiros (ROB). Salienta-
-se que poderão ter acesso à ROB, em canal de 
manobra, outras entidades autorizadas pela ANPC 
que se encontrem empenhadas em operações con-
juntas com os corpos de bombeiros. 
O planeamento e gestão da arquitetura de comuni-
cações de emergência ao nível municipal é da Pro-
teção Civil Municipal. 
Sempre que se verificar danos ou destruição de im-
portantes infraestruturas de apoio às comunicações 
dificultando a troca de informação entre o COS e 
o COM/CMPC, será solicitado à GNR, PSP, PM ou 
Voluntários (Escuteiros), se necessário, a monta-
gem de um serviço de “Estafetas”, a operar junto 
do COS e do COM/CMPC. 
Poderá ainda ser necessário o apoio de radioama-
dores e/ou operadores de rádio da “Banda do Ci-
dadão” licenciados, que colaboram no sistema de 
telecomunicações de emergência, reforçando as 
redes existentes ou substituindo as inoperativas a 
pedido da Direção do Plano. 
No caso dos locais de alojamento, as comunicações 
serão estabelecidas via telefone, ou em caso de ne-
cessidade, através da rede das forças de segurança 
destacadas nesses locais. 
Na Parte IV Secção III, de caráter reservado, in-
dicam-se as frequências da REPC e da ROB para o 
distrito do Porto.
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4. GESTÃO DA INFORMAÇÃO
A gestão de informação em situações de emergên-
cia exige um sistema de comunicações eficiente e 
fiável, de modo a garantir uma comunicação rápida 
entre todos os agentes de proteção civil interve-
nientes do plano.

PRIORIDADES DE AÇÃO
Estabelecer procedimentos e responsabilidades 
para a gestão da informação ser bem sucedida. 
Para tal deverá, a gestão da informação de emer-
gência dividir-se-á em três grandes componentes: 
• Gestão de informação entre as entidades atuan-
tes nas operações; 
• Gestão da informação às entidades intervenientes 
do plano; 
• Informação pública. 

4.1 GESTÃO DE INFORMAÇÃO ENTRE AS ENTIDA-
DES ATUANTES NAS OPERAÇÕES

ENTIDADE COORDENADORA
Comandante Operacional Municipal – COM

CONSTITUIÇÃO
• Comandante Operacional Municipal - COM 
• Representante do SMPC 
• Representante de cada um dos agentes de prote-
ção civil atuantes nas operações 

PRIORIDADES DE AÇÃO
Estabelecer e assegurar a comunicação entre o Di-
retor do Plano e a CMPC, o COM, o Posto de Coman-
do Operacional/COS e todos os agentes de prote-
ção civil atuantes nas operações.

INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO
No teatro de operações é montado, no local da ocor-
rência, um posto de comando operacional, que é o 
órgão diretor das operações e destina-se a apoiar 
o responsável das operações (COM) na preparação 
das decisões e na articulação dos meios no teatro 
de operações. 

Caso a complexidade da ocorrência ou a existência 
de várias ocorrências em simultâneo que obriguem 
a criar vários postos de comando locais, será criado 
o PCMun, cujo responsável será o COM e a partir do 
qual se comandarão todas as operações no terreno. 
De modo a otimizar a utilização das equipas, na 
resposta à emergência, deve ser recolhido o se-
guinte conjunto de informação:
• Pontos de situação e perspetivas de evolução fu-
tura; 
• Cenários resultantes de modelos de previsão; 
• Dados ambientais e sociais; 
• Outras informações. 
Assim, relativamente a cada conjunto de informa-
ções a recolher deverão ter em conta os seguintes 
pontos: 
PONTOS DE SITUAÇÃO E PERSPETIVAS DE EVOLU-
ÇÃO FUTURA 
É da competência do posto de comando operacio-
nal a recolha e o tratamento operacional das in-
formações. Como tal, devem ser transmitidas aos 
agentes de proteção civil a atuar no teatro de ope-
rações, informações relativas à ocorrência.

Para tornar possível a transmissão constante des-
tas informações é necessária a presença no posto 
de comando operacional de um representante “de 
comando” de todas as forças intervenientes no te-
atro de operações. 
O posto de comando operacional de acordo com o 
evoluir da situação transmite aos agentes de prote-
ção civil, no teatro de operações, indicações sobre 
o local para onde se devem deslocar. 
CENÁRIOS RESULTANTES DE MODELOS DE PREVI-
SÃO 
Com as informações recolhidas, é da competência 
do COM, em consonância com o PCO perspetivar 
cenários futuros de acordo com o local e tipo de 
ocorrência. 
DADOS AMBIENTAIS E SOCIAIS 
A recolha de dados ambientais e sociais é funda-
mental para o sucesso das operações de emergên-
cia, permitindo perspetivar evoluções futuras e oti-
mizar o salvamento de grupos sociais de risco. 
Em termos ambientais deverão ser recolhidos da-
dos sobre: 
- Condições meteorológicas, presentes e futuras 
- Caracterização do ecossistema afetado ou ame-
açado
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Em termos sociais deverão ser recolhidas as se-
guintes informações: 
- Estimativa do número de pessoas afetadas; 
- Pessoas desaparecidas; 
- Estrutura etária da população afetada; 
- Existência de equipamentos sociais. 
Estes dados deverão ser recolhidos pelo SMPC e 
disponibilizados ao PCO ou ao PCMun 
O COS é responsável pela gestão da informação no 
teatro das operações. Caberá a ele transmitir ao 
COM os pontos de situação necessários e solicitar 
meios de reforço, caso tal se justifique; 
Compete ao SMPC, COM e outros representantes 
das forças e entidades intervenientes, recolher e 
divulgar, nos briefings, a informação relativa aos 
pontos anteriormente identificados; 
A CMPC elaborará e divulgará, a todos as entidades 
intervenientes, a cada 8 horas, pontos de situação 
global, referentes à totalidade da zona sinistrada; 
O COM faz um ponto de situação com intervalos de 
30 minutos e mantém a CMPC informada sobre as 
medidas tomadas e a tomar no teatro de opera-
ções. O COM pode definir outra periodicidade para 
os pontos de situação, se considerado necessário, 
não devendo, no entanto, serem estabelecidos pe-
ríodos superiores a 60 minutos. 
A CMPC poderá solicitar a qualquer entidade inter-
veniente Relatórios de Situação Especial, destina-
dos a esclarecer pontos específicos ou setoriais da 
situação. 
Para facilitar o registo e divulgação da informação 
devem ser utilizados os modelos de relatório cons-
tantes em IV-III-3. 

4.2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO ÀS ENTIDADES IN-
TERVENIENTES DO PLANO 

ENTIDADE COORDENADORA
Comandante Operacional Municipal - COM 

CONSTITUIÇÃO
• Comandante Operacional Municipal - COM 
• Representante do SMPC 

PRIORIDADES DE AÇÃO
Manter devidamente informadas as entidades que 
poderão vir a intervir de modo a que as mesmas 
possam manter níveis de prontidão e envolvimento 
adequados.

INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO
Existem entidades que apesar de não estarem a 
atuar nas operações, pode vir a ser necessário a 
sua intervenção no teatro de operações. 
Assim, é importante a existência de um fluxo de 
informação que assegure que estas entidades man-
têm níveis de prontidão e envolvimento adequados. 
Torna-se assim necessário disponibilizar a estas 
entidades, de acordo com as suas atribuições pró-
prias, os seguintes elementos. 
- Ponto de situação; 
- Área territorial afetada; 

- Delimitação das zonas de intervenção; 
- Estradas intransitáveis e alternativas; 
- Corredores de Emergência; 
- Locais que necessitam de intervenção; 
- Número de desalojados; 
- Outras informações relevantes. 
É da responsabilidade do SMPC em consonância 
com o COM manter informadas as entidades inter-
venientes no plano sobre a evolução da ocorrência. 
A atualização da informação a prestar deve ser efe-
tuada imediatamente após os briefings realizados 
entre as entidades atuantes no plano ou, sempre 
que se considere necessário. 
O SMPC ficará responsável por solicitar e divulgar 
(ao CDOS do Porto, agentes de proteção civil e en-
tidades e organismos de apoio) informação relativa 
a área territorial afetada, delimitação das zonas de 
intervenção, estradas intransitáveis e alternativas, 
locais com infraestruturas em risco de colapso, lo-
cais contendo vítimas, número de desalojados e lo-
cais onde se ativarão centros de acolhimento tem-
porário e outras informações relevantes. 
Para facilitar o registo e divulgação da informação 
devem ser utilizados os modelos de relatório cons-
tantes em IV-III-3. 

4.3 INFORMAÇÃO PÚBLICA
ENTIDADE COORDENADORA

Diretor do Plano
COLABORAÇÃO

Comandante Operacional Municipal - COM 
SMPC 
Equipa multidisciplinar do protocolo Comunicação 
e Imagem 
Corpos de Bombeiros
PSP 
GNR 
PM 
INEM
Autoridade de Saúde Concelhia 
Órgãos de Comunicação Social

PRIORIDADES DE AÇÃO
Assegurar a divulgação da informação, bem como 
os avisos e medidas de autoproteção às popula-
ções, incluindo números de telefone de contacto, 
indicação de pontos de reunião ou centros de de-
salojados ou de assistência, locais de acesso inter-
dito ou restrito, lista de desaparecidos, mortos ou 
feridos; 
Garantir a relação com os órgãos de comunicação 
social e preparar, com periocidade determinada, 
comunicados a distribuir; 
Organizar e preparar briefings periódicos e confe-
rências de imprensa por determinação do Diretor 
do Plano; 
Organizar as visitas dos órgãos de comunicação so-
cial ao teatro de operações, garantindo a sua rece-
ção e acompanhamento; 
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Articular as informações divulgadas entre o Diretor 
do plano e o CDOS.

INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO
Nos avisos e informação pública, há que ter em 
conta as definições de soluções para garantir que o 
aviso chega e é entendido pelos seus destinatários. 
A informação pública deve começar muito antes da 
situação de emergência se verificar, com o intuito 
de difundir as medidas de autoproteção a adotar no 
caso de ocorrência dos diferentes riscos existentes. 
A gestão da informação num cenário de antes da 
emergência é da competência do SMPC e deve ser 
feita através de folhetos, imprensa escrita local, In-
ternet e outras ações de sensibilização e conscien-
cialização da população. 
Na iminência, ocorrência ou evolução de uma situ-
ação de perigo os avisos à população serão efetu-
ados através: 
• Sistemas sonoros fixos, nomeadamente sinos de 
igrejas ou sirenes de quarteis dos bombeiros; 
• Sistemas sonoros móveis instalados em viaturas 
de bombeiros, forças de segurança e outras; 
• Pessoalmente por membros da proteção civil local 
ou através de pessoal voluntário; 
• Órgãos de comunicação social local. 
Sempre que a ocorrência ameace ou afete áreas 
sobre a jurisdição da Autoridade Marítima será da 
sua responsabilidade os avisos à população que se 
encontre nessas áreas. 
Atualmente, os órgãos de comunicação social têm 
ao seu dispor meios tecnológicos que permitem 
transmitir informações num curto espaço de tempo, 
sendo por isso este o processo preferencial a ser 
utilizado em caso de acidente grave ou catástrofe 
e conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 15.º da 
Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 27/2006), “ 
A declaração da situação de alerta determina uma 
obrigação especial de colaboração dos meios de co-
municação social…”.
Nos contactos com os órgãos de comunicação so-
cial a informação a prestar deve focar os seguintes 
pontos: 
• Ponto da situação; 
• Ações em curso; 
• Áreas de acesso restrito; 
• Medidas de autoproteção a adotar; 
• Locais de reunião, assistência e acolhimento pro-
visório; 
• Números de telefone e locais para obter informa-
ções; 
• Locais para receção de donativos e inscrição para 
voluntariado; 
• Instruções para o regresso das populações eva-
cuadas; 
• Hora do próximo comunicado. 
Para o efeito devem ser utilizados os modelos de 
comunicados disponíveis da Parte IV-III-4 
Numa situação de emergência é exigida aos jorna-

listas muita informação, devidamente atualizada e 
num curto espaço de tempo, pelo que é importante 
estabelecer uma ligação frequente com os meios de 
comunicação social. 
Deste modo é da competência do Diretor do Pla-
no ou seu representante, transmitir informação aos 
órgãos de comunicação social, garantindo sempre 
a ligação com o CDOS para uniformização da infor-
mação disponibilizada. 
Compete à Equipa multidisciplinar do protocolo 
Comunicação e Imagem, em coordenação com o 
Diretor do Plano, estabelecer os contactos com os 
Órgãos de Comunicação Social, com vista à difusão 
da informação, assim como informar sobre o local 
das conferências com os Órgãos de Comunicação 
Social, que deverão ser sempre realizadas no local 
da reunião da CMPC de modo a que o Diretor do 
Plano não tenha de se deslocar. 
A periodicidade dos comunicados é definida pelo Di-
retor do Plano. Por princípio, a informação é presta-
da aos órgãos de comunicação social com interva-
los de uma hora, podendo ser alterados pela CMPC 
consoante a gravidade da situação; 
As entidades que fazem parte desta área de inter-
venção têm o dever de colaboração com o Diretor 
do Plano dando as informações por ele solicitadas. 
O conteúdo das informações a transmitir é variável 
consoante a fase em que se encontra a ocorrência, 
deste modo devem dividir-se em três fases: inicial, 
de evolução e de reabilitação.

5. PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO 
A tarefa de orientar a evacuação e a movimentação 
das populações é da responsabilidade das forças de 
segurança. 

ENTIDADE COORDENADORA
PSP e GNR (de acordo com a área de intervenção) 

CONSTITUIÇÃO
• Representante da PSP 
• Representante da GNR 
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• Representante da Polícia Municipal 
• Direção Municipal de Infraestruturas e Espaços 
Públicos 
• Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntá-
rios Locais 
• Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de V. N. 
Gaia 
• Corpo de Escuteiros Local 
• Santa Casa da Misericórdia de V. N. Gaia 
Entidades de apoio eventual de acordo com a natu-
reza da situação de emergência: 
• Operadores de Transporte de Passageiros e de 
Mercadorias 

PRIORIDADES DE AÇÃO
• Orientar a evacuação e a movimentação das po-
pulações; 
• Definir e proceder à abertura de corredores de 
circulação de emergência; 
• Controlar o acesso a áreas afetadas; 
• Controlar o tráfego; 
• Garantir o encaminhamento da população evacu-
ada até às Zona de Concentração e Apoio à Popu-
lação (ZCAP); 
• Itinerários de evacuação; 
Na Fase de reabilitação 
• Estabelecer procedimentos e instruções de coor-
denação que garantam a eficácia das operações de 
regresso das populações às áreas afetadas; 

INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO
A evacuação da população terá que ser feita de 
forma rápida e segura, para esse efeito a evacu-
ação deve ser efetuada para um local seguro na 
proximidade da zona do sinistro definida por Zona 
de Concentração Local (ZCL). Com a evolução da 
ocorrência (a ZCL deixar de ser área segura ou se 
se prolongar no tempo ou necessidade de criação 
de melhores infraestruturas de apoio), poderá ha-
ver a necessidade de criar a Zona de Concentração 
e Apoio à População (ZCAP) . 
Sem prejuízo de outros locais a definir em função 
das circunstâncias, serão preferencialmente utiliza-
dos para ZCL: Campos de Jogos, Escolas e Igrejas 
existentes nas proximidades da zona de sinistro. 
As ZCAP serão preferencialmente montadas: 
• Estádios; 
• Pavilhões Desportivos 
• Escolas 
• Parque da Lavandeira (Parque da Cidade) 
Caso a característica da ocorrência obrigue a uma 
evacuação prolongada da população serão consti-
tuídas Zonas de Concentração e Alojamento (ZCA). 
Sem prejuízo de outros locais a definir em função 
das circunstâncias, serão preferencialmente utiliza-
dos para ZCA: 
• Centro de Acolhimento do Centro de Alto Rendi-
mento de Vila Nova de Gaia 
• Pavilhões desportivos com balneários 
• Instalações do Parque Biológico de Gaia 

• Estádios no Município 
• Parque de Campismo Municipal da Madalena 
Poderão também ser utilizadas tendas de campa-
nha com colaboração da Cruz Vermelha e das For-
ças Armadas, ou habitações sociais pertencentes à 
câmara, ou unidades hoteleiras do concelho. 
As ZCL, ZCAP e ZCA estão representadas cartogra-
ficamente na Parte IV Secção II - 7 
A evacuação é proposta pelo COM em consonância 
com o COS e validada pelo Diretor do Plano.
Após a identificação das zonas de sinistro e de 
apoio, o tráfego rodoviário em redor do teatro de 
operações deve ser reencaminhado pelas forças de 
segurança, de modo a não interferir com a movi-
mentação das populações a evacuar, nem com a 
mobilidade das forças de intervenção. 
Deve ser prevista a criação de barreiras de enca-
minhamento de tráfego e pontos de controlo, que 
se destinam a prestar assistência aos evacuados e 
a manter o fluxo da movimentação em direção às 
áreas e centros de alojamento. 
As entidades que fazem parte desta área de inter-
venção têm o dever de colaboração nas ações que 
lhes forem solicitadas pela entidade coordenadora 
de modo a assegurar o cumprimento do referido 
como prioridades de ação. 
Sempre que a ocorrência ameace ou afete áre-
as sobre a jurisdição da Autoridade Marítima esta 
deve promover a evacuação da população que se 
encontre nessas áreas para os locais definidos atra-
vés dos itinerários de evacuação. 
Compete ao Diretor do Plano tomar a decisão do 
regresso das populações desalojadas às áreas con-
sideradas seguras, após consulta à CMPC. 
O regresso das populações às áreas anteriormente 
evacuadas deve ser controlado pelas forças de se-
gurança, tendo em vista a manutenção das condi-
ções de tráfego. 
Difundir junto da população recomendações de 
evacuação diretamente ou por intermédio da área 
de intervenção de gestão da informação pública. 
Os itinerários de evacuação.

6. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
A manutenção da ordem pública é da responsabili-
dade das forças de segurança.

ENTIDADE COORDENADORA
GNR e/ou PSP (de acordo com a área de interven-
ção)

CONSTITUIÇÃO
• Representante da GNR 
• Representante da PSP 
• Representante da Polícia Municipal (PM) 
Entidades de apoio eventual de acordo com a natu-
reza da situação de emergência: 
• Empresas de segurança privada 
• Polícia Judiciária 
• Autoridade Marítima / Polícia Marítima 
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PRIORIDADES DE AÇÃO
• Assegurar a manutenção da ordem pública; 
• Assegurar a limitação do acesso às zonas de si-
nistro e de apoio; 
• Para tal o acesso deve ser limitado às forças de 
intervenção, organismos e entidades de apoio de-
vendo ser criadas barreiras e outros meios de con-
trolo; 
• Poderá ainda ser previsto o recolher obrigatório e 
o patrulhamento pelas forças de segurança nas zo-
nas evacuadas, com vista a impedir roubos e pilha-
gens, incluindo a possibilidade de detenção de to-
dos os indivíduos aí encontrados sem autorização. 
• Assegurar a segurança das infraestruturas consi-
deradas sensíveis ou indispensáveis às operações 
de proteção civil (tais como instalações dos agentes 
de proteção civil, hospitais, escolas, etc.); 
• Nas instalações críticas deverá prever-se o desta-
camento de pessoal das forças de segurança; 
• Nos estabelecimentos industriais e comerciais 
pode prever-se o recurso a empresas privadas da 
especialidade, cujos vigilantes se devem apresen-
tar uniformizados, à responsabilidade dos respeti-
vos empresários. 
• Orientar a evacuação e a movimentação das po-
pulações; 
• Após a identificação das zonas de sinistro e de 
apoio, o tráfego rodoviário em redor do teatro de 
operações deve ser reencaminhado de modo a não 
interferir com a movimentação das populações a 
evacuar, nem com a mobilidade das forças de in-
tervenção. 
• Assegurar o regresso das populações às áreas an-
teriormente evacuadas; 

INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO
As entidades que fazem parte desta área de inter-
venção têm o dever de colaboração nas ações que 
lhes forem solicitadas pela entidade coordenadora 
de modo a assegurar o cumprimento do referido 
como prioridades de ação. 
Perímetros de Segurança (Postos de Coman-
do): 
• Perímetros de Segurança: Separação física de 
local, espaço ou zona, assegurada ou não por ele-
mentos das forças de segurança, que visa reduzir, 
limitar ou impedir o acesso de pessoas, veículos ou 
outros equipamentos a locais onde não estão auto-
rizados a permanecer; 
• Segurança de Área: Missão de garantir a se-
gurança no interior do perímetro existente, a ser 
assegurada pelas Forças de Segurança; 
• Área de Segurança: 
1. Vermelha: Espaço onde está instalado a estrutu-
ra central e fulcral do Posto de Comando Municipal; 
2. Amarela: Espaço onde estão instaladas as in-
fraestruturas de apoio logístico, nomeadamente os 
espaços de refeição e convívio, zonas sanitárias e 
locais de armazenamento de material ou equipa-

mento não sensível; 
3. Verde: Espaço destinado aos Órgãos de Comuni-
cação Social (OCS); 

Perímetros de Segurança Exterior 
1. O Perímetro Exterior será implementado ao lon-
go da infraestrutura onde se situa o Posto Comando 
Municipal (PCMun); 
2. A segurança de área ao Perímetro Exterior será 
executada por efetivos das Forças de Segurança; 
3. Será montado um Posto de Controlo à entrada 
do perímetro exterior no qual se fará o controlo ao 
mesmo 
4. O controlo de acessos de pessoas ao Posto de 
Comando far-se-á de acordo com regras pré-esta-
belecidas: 
• Identificação da pessoa através de documentação 
de identificação válido; 
• Entrega de Cartão de Segurança para a área a ser 
acedida, que será colocado em local visível e dispo-
nibilizado sempre que for solicitado. 
5. Por regra as viaturas permanecerão no exterior 
da infraestrutura onde se situa o Posto de Comando 
6. A Policia Municipal garante o transporte desde o 
Posto de Controlo até à área do PCMun; 
7. Viaturas e equipamentos imprescindíveis para a 
missão serão acompanhados até ao PCMun por ele-
mentos da Policia Municipal; 
8. O cartão de Segurança é entregue no Posto de 
Controlo sempre que o seu utilizador ultrapasse o 
perímetro exterior; 
9. A Ficha de Controlo Diário depois de preenchida 
é entregue ao COM 
Perímetros de Segurança Interior 
1. Em termos de Segurança de Área ao PCMun 
(zona Vermelha), o perímetro de segurança será 
garantido por barreiras físicas, com controlo de 
acessos e com segurança de área executada pela 
força de segurança territorialmente competente; 
2. A força de segurança garante que só tem acesso 
à zona Vermelha quem for detentor do cartão de 
segurança com esta cor; 
3. O cartão de segurança com a cor vermelha per-
mite o acesso a todas as áreas inseridas no períme-
tro exterior. 
Perímetros de Segurança Teatro de Operações 
1. As Forças de Segurança garantem, dentro do 
possível, o condicionamento, controlo e impedem 
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o acesso de pessoas e veículos à zona afetada e 
às zonas envolventes do sinistro;(ZCR, ZCAP, ZCL, 
ZCA, ZRnM – Zona de Reunião de Mortos); 
2. As Forças de Segurança permitem a entrada e 
saída de viaturas de emergência e proteção civil na 
zona afetada. 
PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES DE COOR-
DENAÇÃO

7. SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTE DE VÍTI-
MAS

ENTIDADE COORDENADORA
Instituto Nacional de Emergência Médica – INEM

CONSTITUIÇÃO
• Representante do INEM 
• Autoridade Concelhia de Saúde 
• Representante da Direção Municipal de Bombei-
ros e Proteção Civil /CBS 
• Representante do Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia / Espinho 
• Representante de cada um dos Corpos de Bom-
beiros Voluntários 
• Representante da Delegação da Cruz Vermelha 
Portuguesa de Vila Nova de Gaia 
• Agrupamento dos Centros de Saúde 

PRIORIDADES DE AÇÃO
• Assegurar a constituição de uma única cadeia de 
comando para áreas de intervenção médico-sani-
tárias; 
• Coordenar a triagem e evacuação de sinistrados, 
através da montagem de Centros Avançados de 
Triagem e Socorro; 
• Identificação para posterior remoção de cadáve-
res; 
• Implementar e coordenar ações de higiene e 
saúde pública, principalmente através de ações de 
desinfeção, desinfestação, enterramento e incine-

ração de cadáveres, animais mortos e detritos no-
civos; 
• Assegurar a montagem, organização e funciona-
mento de hospitais de campanha; 
• Coordenar a evacuação de sinistrados dos Cen-
tros de Triagem para as estruturas hospitalares; 
• Implementar um sistema de registo de vítimas 
desde o TO até à Unidade de saúde de destino; 
• Mobilizar o pessoal médico, paramédico, de enfer-
magem e farmácia indispensável ao cumprimento 
das ações e ao reforço das estruturas médicas dos 
serviços de urgência; 
• Criar locais de recolha de sangue e assegurar a 
sua posterior distribuição; 
• Dar apoio psicológico à população afetada; 
• Proceder ao controlo ambiental, de doenças e da 
qualidade dos bens essenciais. 

INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO
Compete ao COM em consonância com o COS, e em 
coordenação com o INEM, identificar e informar a 
Direção do Plano / CMPC relativamente à quantida-
de previsível de meios complementares necessários 
para a triagem, assistência pré-hospitalar e evacu-
ação secundária das vítimas. 
Compete à Direção do Plano / CMPC a identificação 
dos meios a requisitar para as operações de socorro 
e, em coordenação com o INEM, o estabelecimento 
da ligação aos hospitais de evacuação, prestando 
as informações pertinentes sobre o tipo de ocorrên-
cia e o número potencial de vítimas. 
Compete ao INEM, através de meios próprios en-
viados para o local, montar e gerir postos de tria-
gem, de assistência pré-hospitalar e de evacuação 
secundária em estreita articulação com o COM e 
com o Diretor do Plano. 
A triagem primária é da competência da Área de 
Intervenção de Socorro e Salvamento, sendo em 
regra realizada pelos Corpos de Bombeiros, sob co-
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ordenação do INEM. A CVP colabora nessa ação de 
acordo com as suas disponibilidades. 
Os cadáveres identificados na triagem primária se-
rão etiquetados com tarja negra e posteriormente 
encaminhados para a Zona de Transição (ZT), onde 
permanecem até serem transportados para ZRnM, 
aplicando-se os procedimentos da Área de Inter-
venção dos Serviços Mortuários;
O INEM monta postos de triagem e de assistência 
pré-hospitalar de acordo com a necessidade, pro-
movendo a triagem das vítimas e a evacuação se-
cundária, em articulação com os bombeiros e CVP; 
A localização das estruturas acima referidas será 
tão próxima quanto possível do local do incidente/
zona mais afetada, em número definido pelo INEM, 
respeitando as necessárias distâncias de seguran-
ça; 
Face a uma emergência médica com elevado nú-
mero de vítimas, as primeiras equipas de socorro 
poderão ser encarregadas, também, das tarefas de 
evacuação primária para os postos de triagem que 
forem estabelecidos; 
A GNR e a PSP – consoante o espaço de jurisdi-
ção da emergência – garantem a segurança dos 
corredores de circulação das viaturas de socorro, 
das áreas de triagem e das estruturas montadas 
(por exemplo: hospitais de campanha) para apoio 
à prestação de cuidados médicos; 
O INEM e a Autoridade Concelhia de Saúde criam 
locais de recolha de sangue e asseguram a sua dis-
tribuição pelas unidades hospitalares mais caren-
ciadas; 
As Forças Armadas poderão colaborar na prestação 
de cuidados de saúde e emergência, na medida das 
suas possibilidades; 
Os postos de triagem, postos médicos avançados 
e/ou hospitais de campanha serão montados em 
estruturas móveis ou estruturas físicas adaptadas, 
de acordo com o contexto e disponibilidade, sob a 
coordenação do INEM e com o apoio dos bombei-
ros, das Forças Armadas e da CVP; 
Em V. N. Gaia os Centros de Saúde e as Unidades 
de Saúde Familiar serão utilizados como Postos de 
Triagem fixos. 
Num cenário com elevado número de vitimas serão 
montados postos móveis em função do tipo e local 
da ocorrência consoante as indicações do INEM. 
Os Postos Triagem Fixos estão representadas carto-
graficamente na Parte IV Secção II - 7 
APOIO PSICOLÓGICO 
O apoio psicológico imediato às vitimas primárias e 
secundárias é assegurado pelo INEM no TO e nos 
Postos de Triagem; 
O apoio secundário às vitimas primárias e vitimas 
secundárias é coordenado pela Segurança Social, 
com a colaboração dos Centros de Saúde e Cruz 
Vermelha, nas ZCAP e nas ZRnM; 
As vitimas Terciárias recebem apoio das próprias 

organizações onde se inserem, na insuficiência ou 
ausência de meios de apoio das organizações este 
será garantido pelas entidades disponíveis para o 
efeito; 
Vitimas Primárias: vitimas diretamente resultantes 
da situação de emergência em causa; 
Vitimas Secundárias: familiares das vitimas primá-
rias;
Vitimas Terciárias: operacionais dos agentes de 
proteção civil e dos organismos e entidades de 
apoio envolvidos nas operações;

8. SOCORRO E SALVAMENTO
ENTIDADE COORDENADORA

Câmara Municipal – Bombeiros Sapadores
CONSTITUIÇÃO

• Representante da Direção Municipal de Bombei-
ros e Proteção Civil / CBS 
• Representante da Direção Municipal de Vias Muni-
cipais e Mobilidade 
• Representante de cada um dos Corpos de Bom-
beiros Voluntários 
• Representante da Delegação da Cruz Vermelha 
Portuguesa de Vila Nova de Gaia 
• Representante dos Sapadores Florestais 
• SEPNA e/ou BRIPA 
• Representante das Forças Armadas 
• Representante da Autoridade Marítima 
• Câmara Municipal / Veterinário Municipal 
Entidades de apoio eventual de acordo com a natu-
reza da situação de emergência: 
• EDP Gás e REN Gasoduto 
• EDP Distribuição e REN Elétrica 
• Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM 
• Concessionários das Autoestradas 
• REFER 
• CP 
• Metro do Porto 
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PRIORIDADES DE AÇÃO
• Coordenar as atividades de combate a incêndios, 
cheias e outro tipo de acidentes; 
• Efetuar, no âmbito das suas atividades, escora-
mentos, demolições, desobstruções expeditas e a 
contenção de fugas e derrames de produtos peri-
gosos, que lhe facilitem o cumprimento da missão; 
• Assegurar todas as atividades de busca e salva-
mento, incluindo a pesquisa de vítimas e o seu res-
gate ou desencarceramento; 
• Propõe a definição de áreas prioritárias nas áreas 
afetadas; 
• Reforçar, com pessoal, as estruturas de saúde na 
evacuação primária de sinistrados, administrando 
os primeiros socorros e procedendo ao seu encami-
nhamento para fora da zona perigosa, com destino 
ao Centro da Triagem; 
• Coordenar toda a atividade veterinária. 

INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO
É da responsabilidade dos corpos de bombeiros o 
cumprimento das prioridades de ação de socorro 
e salvamento previstas nesta área de intervenção, 
cabendo às outras entidades o dever de colaborar 
com a entidade coordenadora nas ações que lhes 
forem solicitadas. 
Se o acidente grave ou catástrofe se der na área de 
jurisdição da Autoridade Marítima a responsabilida-
de de coordenação das ações é dessa autoridade, 
cabendo às outras entidades o dever de colaborar 
nas ações que lhes forem solicitadas. 
As entidades de apoio eventual poderão ser ativa-
das de acordo com as necessidades inerentes ao 
tipo de acidente grave ou catástrofe e, de acordo 
com as suas competências, têm o dever de cola-
borar com a entidade coordenadora nas ações que 
lhes forem solicitadas.
A coordenação de toda a atividade Veterinária é 
da responsabilidade Câmara Municipal/Veterinário, 
que de acordo com a entidade coordenadora desta 
área de intervenção poderá solicitar o apoio das ou-
tras entidades intervenientes. 
De acordo com a legislação aplicável, o mais gradu-
ado da primeira equipa de intervenção a chegar ao 
local assume as funções de comandante das opera-
ções de socorro. Devendo de imediato: 
• Avaliar a situação; 
• Identificar o tipo de ocorrência; 
• O local e a extensão; 
• O número de vítimas; 
• Os meios de reforço necessários. 
As informações recolhidas devem de imediato ser 
comunicadas ao COM que deverá ter em conta o 
disposto na tabela de gravidade constante na Di-
retiva Operacional Nacional n.º 1/ANPC/2007 (Es-
tado de alerta para as organizações integrantes do 
Sistema Integrado de Operações de Proteção e So-
corro). 
Sempre que se verifique a necessidade de efetuar 

transferência de comando que pode acontecer: 
• Para satisfazer as necessidades do teatro de ope-
rações; 
• Quando a organização deste amplia ou contrai; 
• Quando a responsabilidade primária de gestão do 
incidente muda entre entidades; 
• Quando o incidente se torna mais ou menos com-
plexo; 
• Quando existe rotatividade normal de pessoas. 
Deverá ocorrer um briefing para o próximo Coman-
dante e uma notificação a todo o pessoal da altera-
ção do Comandante. 
Quando as ações relativas à supressão da ocorrên-
cia estiverem completas, é da competência do Di-
retor do Plano em consonância com a CMPC e em 
articulação com o COM e COS, decidir que a fase de 
emergência está estabilizada e se entra na fase de 
reabilitação. 
Compete ainda ao Diretor do Plano tomar a decisão 
do regresso das populações desalojadas às áreas 
consideradas seguras. 
Terminada a fase de emergência deve proceder-se 
à desmobilização dos meios não necessários à re-
abilitação. 

9. SERVIÇOS MORTUÁRIOS 
Ministério Público (coadjuvado técnica e operacio-
nalmente pelo Instituto Nacional de Medicina Legal 
e Ciências Forenses)

ENTIDADE COORDENADORA
Ministério Público (coadjuvado técnica e operacio-
nalmente pelo Instituto Nacional de Medicina Legal 
e Ciências Forenses)

CONSTITUIÇÃO
• Representante do Ministério Público 
• Representante do Instituto Nacional de Medicina 
Legal e Ciências Forenses (INMLCF) 
• Autoridade Concelhia de Saúde 
• Representante da PSP 
• Representante da GNR 
• Representante da PM 
• Representante da Polícia Judiciária 
• Representante do Serviço de Estrangeiros e Fron-
teiras 
• Representante do Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia / Espinho 
• Representante dos Bombeiros Sapadores 
• Representante de cada um dos corpos de Bom-
beiros Voluntários 
• Representante da Delegação da Cruz Vermelha 
Portuguesa de Vila Nova de Gaia 
• Representante da Autoridade Marítima (quando 
houver vítimas no Rio Douro ou no mar) 
PRIORIDADES DE ACÇÃO
• Coordenar as ações de mortuária, definindo as 
Zonas de Reunião de Mortos (ZRnM) e necrotérios 
provisórios (NecPro); 
• Assegurar a criação de Equipas Responsáveis pela 
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Avaliação de Vítimas mortais (ERAV-m); 
• Definir locais de sepultamento de emergência; 
• Assegurar o correto tratamento dos cadáveres; 
• Garantir uma eficaz recolha de informações que 
possibilite a identificação dos cadáveres; 
• Garantir o transporte dos cadáveres para os locais 
de reunião de mortos e morgues provisórias; 
• Assegurar a correta tramitação de entrega dos 
corpos identificados; 
• Receber e guardar os espólios dos cadáveres; 
• Fornecer à Direção do Plano listas atualizadas das 
vítimas mortais e dos seus locais de sepultamento; 
• Garantir a capacidade de transporte de cadáveres 
ou partes de cadáveres. 

INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO
As tarefas de recolha e o depósito de cadáveres de-
vem ser controladas pelas forças de segurança em 
colaboração com a Autoridade de Saúde, devendo 
ser levadas a cabo através de procedimentos rigo-
rosos, pois a sua importância é enorme nos aspetos 
que se prendem com a investigação forense, caso a 
mesma seja necessária. 
O chefe da ERAV-m é o representante da GNR/PSP, 
conforme área de intervenção. O médico que inte-
gra a ERAV-m é enviado pela Autoridade de Saú-
de Concelhia, se tal não for possível, serão aceites 
outros médicos desde que seja possível o chefe da 
ERAV-m verificar a sua credenciação.
Parte III - Página 28 / 29 Maio 2015 
Sendo localizado um corpo em zona pública, in-
cluindo zonas de domínio público marítimo/hídrico, 
ou em edifícios colapsados, sem sinais vitais e sem 
tarja negra, o médico da ERAV-m verificará o óbito 
e procederá à respetiva etiquetagem em colabora-
ção com o elemento da PJ. 
Caso sejam detetados indícios de crime, o chefe da 
ERAV-m poderá solicitar exame por perito médico-
-legal, antes da remoção do cadáver para a ZRnM. 
Caso as vítimas sejam de nacionalidade estrangeira 
será acionado o Serviço de Estrangeiros e Frontei-
ras e a Unidade de Cooperação Internacional da PJ 
para obtenção de dados de identificação da mesma. 
A autorização de remoção de cadáveres ou partes 
de cadáveres, do local onde foram encontrados e 
inspecionados atá à ZRnM, haja ou não suspeita 
de crime, cabe ao Ministérios Público e é solicitada 
pelo chefe da ERAV-m. 
A autorização do MP para remoção é transmitida 
mediante a identificação do elemento policial que 
chefia a ERAV-m, da indicção do dia, hora e local da 
verificação do óbito e conferência do número total 
de cadáveres ou partes de cadáveres cuja remo-
ção se solicita, com menção do número identifica-
dor daqueles em relação aos quais haja suspeita de 
crime. 
Compete ao INMLCF gerir a ZRnM e os NecPro. 
Das ZRnM os cadáveres transitam para os NecPro, 
para realização de autópsia médico-legal e subse-

quente entrega do corpo ou partes de cadáver aos 
familiares, com respetiva emissão dos certificados 
de óbito. 
A referenciação do cadáver ou partes de cadáveres 
deverá ser sempre assegurada, ainda que suma-
riamente, através de qualquer suporte documental 
disponível, nomeadamente fotografia, representa-
ção gráfica, ou descrição textual. 
Compete às forças de segurança nas respetivas 
áreas territoriais de responsabilidade, coordenar e 
promover a segurança no transporte de cadáveres 
dos locais das ocorrências para as ZRnM e destas 
para os NecPro. 
Compete ao INMLCF fornecer ao MP a informação 
sobre vitimas falecidas, que a transmitirá à CMPC, 
incluindo dados sobre o número de cadáveres ad-
mitidos, de corpos identificados ou por identificar, 
bem como informação sobre as estruturas organi-
zativas instaladas para intervenção nesses domí-
nios. A transmissão e divulgação desta informação 
far-se-á com respeito pelo segredo de justiça, pelo 
segredo médico, pelo dever de reserva profissional 
e pelo princípio da necessidade de conhecer; 
Os cadáveres ou partes de cadáveres que não fo-
rem entregues a pessoas com legitimidade para o 
requerer, devem ser conservados em frio ou inuma-
dos provisoriamente, se necessário em sepultura 
comum, assegurando a identificação dos mesmos.
Para os cadáveres que se encontrem em estabe-
lecimento hospitalar e demais unidades de saúde 
decorrentes do acidente grave ou catástrofe ado-
tam-se os procedimentos habituais de validação 
de suspeita de crime, identificação de cadáver e de 
verificação de óbito. Estes estabelecimentos cons-
tituem-se automaticamente como ZRnM pelo que, 
após cumprimento das formalidades legais inter-
nas, o cadáver poderá ser libertado para entrega 
à família. 
Para os cadáveres que se encontrem dentro de edi-
fícios colapsados adotam-se os procedimentos ha-
bituais de validação de suspeita de crime, identi-
ficação de cadáver e de verificação do óbito. Após 
cumprimento das formalidades anteriores, o cadá-
ver será transportado para o NecPro. 
As entidades que fazem parte desta área de inter-
venção têm o dever de colaboração nas ações que 
lhes forem solicitadas pela entidade coordenadora 
de modo a assegurar o cumprimento do referido 
como prioridades de ação. 
As Zonas de Reunião de Mortos (ZRnM) e os Nec-
Pro, tendo em conta que as instalações devem: 
• Possuir um piso aberto, plano e fácil de limpar, 
• Boa drenagem; 
• Boa ventilação natural; 
• Provido de água e corrente elétrica; 
• Ter acessibilidades, comunicações (telefónicas ou 
radiocomunicações), privacidade, a disponibilidade 
e as facilidades de segurança. 
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Serão estabelecidos as ZRnM nos pavilhões despor-
tivos municipais e os NecPro nos parques de esta-
cionamento cobertos abertos, e/ou em armazéns 
propriedade da câmara municipal
10. PROTOCOLOS 
Neste momento não existem protocolos celebrados 
com entidades privadas.

PARTE IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
SECÇÃO I – PROTEÇÃO CIVIL

1. ORGANIZAÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO CIVIL EM 
PORTUGAL 

1.1 ESTRUTURA DA PROTEÇÃO CIVIL 
Conforme o disposto na Lei de Bases da Proteção 
Civil (Lei n.º 27/2006 de 3 de Julho) 
A proteção civil é a atividade desenvolvida pelo Es-
tado, Regiões Autónomas e autarquias locais, pe-
los cidadãos e por todas as entidades públicas e 
privadas com a finalidade de prevenir riscos cole-
tivos inerentes a situações de acidente grave ou 
catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger 
e socorrer as pessoas e bens em perigo aquando 
aquelas situações ocorram. 
A direção política da proteção civil depende dos 
órgãos institucionais do país e estrutura-se do se-
guinte modo: 

1.2 ESTRUTURA DAS OPERAÇÕES

2. MECANISMOS DA ESTRUTURA DE PROTEÇÃO CI-
VIL 

2.1 COMPOSIÇÃO, CONVOCAÇÃO E COMPETÊN-
CIAS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CI-
VIL 
Em cada município existe a CMPC, que é convocada 
e presidida pela autoridade política municipal, ou 
seja o Presidente da Câmara Municipal. De acor-
do com a Lei de Bases da Proteção Civil – Lei n.º 
27/2006 – art. 41.º apresenta-se a composição e 
competências da CMPC.

COMPOSIÇÃO
Presidente da Câmara Municipal, que preside 
Vereador da Proteção Civil 
O comandante operacional municipal / Comandan-
te da CBS 
Um elemento do comando de cada um dos corpos 
dos bombeiros voluntários 
O Comandante da Divisão da PSP de Vila Nova de 
Gaia 
O Comandante do Destacamento Territorial da GNR 
de Vila Nova de Gaia 
O comandante da Polícia Municipal 
O Delegado de Saúde do ACES de Gaia 
O Delegado de Saúde do ACES de Espinho/Gaia 
Um Representante do INEM 
O Presidente do Conselho de Administração do Cen-
tro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho 
O Diretor executivo do Agrupamento dos Centros 
de Saúde Grande Porto VII – Gaia 
O Diretor executivo do Agrupamento dos Centros 
de Saúde Grande Porto VIII – Espinho/Gaia 
Um Representante do Centro Distrital de Segurança 
Social 
O Presidente da Delegação da Cruz Vermelha de 
Vila Nova de Gaia 
Um representante das Forças Armadas 
A CMPC poderá integrar, sem ser em regime de 
permanência, representantes de outras entidades, 
escolhidos pelo Presidente da Câmara, incluindo 
dirigentes dos serviços municipais, que, pela sua 
competência e formação específica em matéria de 
proteção civil e consoante as matérias em discus-
são, possam contribuir para o aumento da eficácia 
das medidas a adotar, quer na fase de prevenção, 
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quer essencialmente, na fase de socorro. 
A Comissão Municipal de Proteção Civil é convocada 
pelo Presidente da Câmara Municipal ou, na sua au-
sência ou impedimento, pelo seu substituto legal. 
Os elementos da CMPC serão informados telefoni-
camente, o mais rapidamente possível após o aci-
dente grave ou catástrofe, de uma eventual con-
vocação da CMPC. Esta convocação será realizada 
pelo meio mais expedito (telefone móvel ou fixo, 
comunicação rádio ou correio eletrónico) e poste-
riormente formalizada por escrito. 
O secretariado e demais apoio às reuniões da Co-
missão são assegurados pelo Serviço Municipal de 
Proteção Civil.

COMPETÊNCIAS
Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao 
sistema de proteção civil que sejam desenvolvidas 
por agentes públicos; 
Avaliar a situação e determinar o acionamento dos 
planos, quando tal se justifique; 
Promover a realização de exercícios, simulacros ou 
treinos operacionais que contribuam para a eficácia 
de todos os serviços intervenientes em ações de 
proteção civil. 
Garantir que as entidades e instituições que inte-
gram a CMPC acionam, ao nível municipal, no âm-
bito da sua estrutura orgânica e das suas atribui-
ções, os meios necessários ao desenvolvimento das 
ações de proteção civil; 
Possibilitar a mobilização rápida e eficiente das or-
ganizações e pessoal indispensáveis e dos meios 
disponíveis que permitam a conduta coordenada 
das ações a executar. 
Assegurar a coordenação dos recursos e do apoio 
logístico das operações de socorro, emergência e 
assistência realizadas por todas as organizações 
chamadas a participar na ocorrência. 
Difundir os comunicados e avisos às populações e 
às entidades e instituições, incluindo os órgãos de 
comunicação social que se mostrarem adequados; 
Avaliar a situação e propor ao Comandante Distrital 
de Operações de Socorro do Porto medidas no âm-
bito de solicitações de ajuda supra municipal. 
Assegurar o desencadeamento das ações conse-
quentes à declaração de alerta;

INSTALAÇÕES
A Comissão Municipal de Proteção Civil reúne no 
Centro Municipal de Operações de Socorro, com 
sede no Quartel da Companhia de Bombeiros Sa-
padores de Vila Nova de Gaia, na Avenida Vasco da 
Gama, número 930, Oliveira do Douro. 
Por impedimento do Quartel da Companhia de 
Bombeiros Sapadores a Comissão reunirá no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
sito na Avenida da República – Mafamude ou, por 
decisão do Presidente da Câmara, noutro local que 
se configure mais adequado de acordo com o tipo 
de ocorrência.

2.2 CRITÉRIOS E ÂMBITO PARA A DECLARAÇÃO 
DAS SITUAÇÕES DE ALERTA
DECLARAÇÃO DE ALERTA 
A situação de alerta pode ser declarada quando, 
face à ocorrência ou iminência de ocorrência de um 
acidente grave e/ou catástrofe é reconhecida a ne-
cessidade de adotar medidas preventivas e/ou me-
didas especiais de reação. 
O ato de declarar a situação de alerta correspon-
de ao reconhecimento da adoção de medidas ade-
quadas e proporcionais à necessidade de enfren-
tar o grau mais baixo de perigo, atual ou potencial 
(quando inserido numa cadeia com grau crescente 
de perigo: alerta, contingência e calamidade). 
O poder para declarar a situação de alerta é da 
competência do Presidente da Câmara Municipal.
A declaração de situação de alerta pode reportar-
-se a qualquer parcela do território, adotando um 
âmbito inframunicipal ou municipal. 
A declaração da situação de alerta menciona ex-
pressamente: 
• A natureza do acontecimento que a originou; 
• O âmbito temporal e territorial; 
• A estrutura de coordenação e controlo dos meios 
e recursos a disponibilizar. 
O âmbito material da declaração de situação de 
alerta, para além das medidas determinadas pela 
natureza da ocorrência, a declaração dispõe ex-
pressamente sobre: 
• A obrigatoriedade de convocação da Comissão 
Municipal de Proteção Civil; 
• O estabelecimento dos procedimentos adequados 
à coordenação técnica e operacional do Serviço Mu-
nicipal de Proteção Civil, dos Agentes de Proteção 
Civil, dos Organismos e Entidades de apoio, bem 
como dos recursos a utilizar; 
• O estabelecimento de orientações relativas aos 
procedimentos de coordenação da intervenção das 
forças e serviços de segurança; 
• A adoção de medidas preventivas adequadas à 
ocorrência. 
A declaração da situação de alerta determina uma 
obrigação especial de colaboração dos meios de co-
municação social, em particular das rádios e das 
televisões, com a estrutura de coordenação defini-
da na situação de declaração de alerta, visando a 
divulgação das informações relevantes relativas à 
situação. 
A declaração da situação de alerta pode levar a ati-
vação do PMEPCVNG, caso a CMPC assim o decida, 
devendo ter em conta os mesmos critérios para ati-
vação do plano definidos na Parte I.

2.3 SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO, ALERTA E AVI-
SO
A prevenção de situações de risco passa pela exis-
tência de sistemas de monitorização que deverão 
proporcionar uma eficaz emissão de alertas atem-
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pados às entidades competentes e um adequado 
aviso à população, para prevenir a exposição ao 
risco, de modo a que na eminência ou ocorrência 
de um acidente grave ou catástrofe quer as entida-
des quer as populações vulneráveis tenham a ca-
pacidade de agir de modo a salvaguardar vidas e 
proteger bens. 
A avaliação diária dos riscos, com base na infor-
mação disponibilizadas pelos sistemas de monoto-
rização, poderá desencadear o alerta às entidades 
intervenientes no Plano, através dos mecanismos 
previstos nos sistemas de alerta e no âmbito dos 
sistemas de avisos, poderão ser difundidas medi-
das de prevenção e de mitigação a implementar 
pela população bem como procedimentos a ado-
tar perante a iminência, ocorrência ou evolução de 
uma situação de risco.

MONITORIZAÇÃO 
Os sistemas de monitorização permitem a obser-
vação, medição e avaliação contínua do desen-
volvimento de um processo ou fenómeno visando 
garantir respostas adequadas e oportunas para o 
alerta ao sistema de Proteção Civil. 
Os sistemas de monitorização que estão em prática 
para garantir uma monitorização dos principais ris-
cos do município são: 
- Sistemas de Avisos Meteorológicos do Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera; 
- Sistemas de Vigilância e Alerta de Recursos Hídri-
cos da Agencia Portuguesa do Ambiente; 
- Boletins do gestor da Barragem de Crestuma Le-
ver; 
- Centro de Previsão e Prevenção de Cheias do Rio 
Douro 
- Comunicados da Capitania do Porto do Douro; 
- Sistema Nacional de Informação de Recursos Hí-
dricos d a Agência Portuguesa do Ambiente; 
- Relatórios Climatológicos do Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera; 
- Rede sísmica do Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera; 
- Índice Ícaro do INSA; 
- Rede de Alerta de Radioatividade no Ar do Institu-
to Português do Mar e da Atmosfera; 
- Informação prévia da CP-Carga sobre transportes 
ferroviários; 
A informação relativa aos sistemas supracitados, 
que se encontram disponíveis online, será acompa-
nhada e servirá de base para o sistema de monito-
rização do SMPC. 
Conforme referido, o sistema de monitorização do 
município assenta essencialmente nos sistemas de 
monitorização/aviso externos, para além disso é 
efetuada uma monitorização interna, que consiste 
num acompanhamento do PMEPCVNG, com o intui-
to de identificar eventuais desvios face ao que está 
planeado. Neste sentido, o SMPC é responsável por 
efetuar as seguintes ações de monitorização: 

- Atualização do histórico de ocorrência (com base 
na base de dados da CBS) 
- Inventariação e atualização dos locais que podem 
funcionar como abrigos de emergência; 
- Identificação das alterações à ocupação e uso do 
solo (em conjunto com a direção municipal de ur-
banismo); 
- Identificação e levantamento de novas situações 
de risco com base nas ocorrências registadas. 
O município possui ainda uma equipa de sapadores 
florestais, equipas motorizadas e fixas de vigilância 
da área florestal durante o período crítico e no ma-
ciço rochoso voltado ao Douro, na escarpa da serra 
do pilar, existem inclinómetros para monitorização 
da estabilidade do maciço rochoso. 
Os dados recolhidos através dos sistemas de moni-
torização, serão tidos como base para os procedi-
mentos de alerta que permitem notificar os agentes 
de proteção civil, bem como todas as entidades e 
organismos que poderão intervir na ocorrência.

ALERTA 
O sistema de alerta tem como principal função in-
formar o sistema de proteção civil na iminência, 
ocorrência ou evolução de uma situação de perigo, 
devendo este estar relacionado com os dados mo-
nitorizados e a probabilidade e gravidade do risco 
associado. 
O sistema de alerta às forças intervenientes no Pla-
no, que poderão ser chamadas a intervir, em caso 
de iminência e/ou ocorrência de acontecimentos 
suscetíveis de provocar danos em pessoas e bens, 
tem natureza redundante, isto é, o alerta deve ser 
emitido através de diferentes meios de difusão de 
informação (fax, correio eletrónico e mensagem 
escrita) com o intuito de garantir a fiabilidade da 
comunicação. 
Face aos dados disponibilizados pelos sistemas 
de monitorização, o SMPC em coordenação com o 
COM, notifica imediatamente através de mensagem 
escrita via telefone, o Presidente da Câmara e o 
Vereador de Proteção Civil, os agentes de proteção 
civil do município, o CODIS e outras entidades rele-
vantes para cada caso concreto. 
Deverão ainda ser notificados de imediato, através 
de mensagem escrita via telefone, todos os mem-
bros da CMPC. 
Em caso de ativação do Plano, a informação que 
vier a ser disponibilizada pelos sistemas de monito-
rização será disseminada, tanto quanto possível, a 
todas as entidades intervenientes. 
Esquematicamente o sistema de alerta em fun-
cionamento no município organiza-se do seguinte 
modo:
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AVISO 
Um sistema de aviso tem por função informar a 
população da área eventualmente afetada do imi-
nência, ocorrência ou evolução de uma situação de 
perigo e divulgar procedimentos a adotar pela po-
pulação. 
Para o aviso à população funcionar corretamente na 
fase da emergência é importante que seja efetuada 
uma informação à população anteriormente, numa 
fase de preparação para a emergência. 
Na fase de preparação para a emergência, deve ser 
promovida uma cultura de segurança, com o intui-
to de sensibilizar os cidadãos para as medidas de 
autoproteção e as formas de colaboração com as 
autoridades. Cabe ao SMPC essa responsabilidade, 
promovendo, por exemplo, sessões de esclareci-
mento e campanha de sensibilização e promovendo 
a distribuição de folhetos informativos, manuais, 
cartazes ou publicações junto da população. 
O modo de organização e funcionamento do siste-
ma de aviso à população numa fase de preparação 
para a emergência, decorre no município, seguindo 
o esquema seguinte:

Na fase de emergência, na operacionalidade do 
sistema de aviso, utilizam-se os procedimentos 
previstos em Área de Intervenção de Informação 
Pública (III-4.3 do presente plano), sendo que a 
decisão do meio a adotar deve ter em conta o perí-
odo do dia e o dia da semana, a extensão da zona 
que poderá ser afetada e da tipologia da população 
que poderá vir a ser afetada. 

Nesta fase importa informar a população sobre as 
áreas potencialmente afetadas, os itinerários de 
evacuação, os locais de abrigo onde se devem di-
rigir, o que devem levar consigo e as medidas de 
autoproteção que devem seguir. 
Assim, na iminência, ocorrência ou evolução de 
uma situação de perigo os avisos à população serão 
efetuados através: 
• Sistemas sonoros fixos, nomeadamente sinos de 
igrejas ou sirenes de quarteis dos bombeiros; 
• Sistemas sonoros móveis instalados em viaturas 
de bombeiros, forças de segurança e outras; 
• Aviso porta-a-porta por membros da proteção ci-
vil local ou através de pessoal voluntário; 
• Órgãos de comunicação social local e site da Câ-
mara Municipal e das Juntas de Freguesia. 
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