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A.1. MINUTA DA ATA N.º 19
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZA-
DA NOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA EM 28 DE AGOSTO DE 2013
PRESENTES: 
- O Senhor Vice-Presidente Firmino Jorge Anjos 
Pereira
- O Senhor Vereador Dr. Eduardo Vítor de Almeida 
Rodrigues; 
- A Senhora Vereadora Maria Amélia Traça Macha-
do;
- O Senhor Vereador Francisco Mário Dorminsky de 
Carvalho;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira; 
- O Senhor Vereador Dr. Mário Rui Figueira de Cam-
pos Fontemanha;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira
- O Senhor Vereador Eng.º Rui Jorge Almeida Car-
doso;
- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
Azevedo 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA 
ALÍNEA C) DO Nº. 1 DO ARTº. 64 DA LEI Nº. 
169/99:  
- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Filipe 
Menezes Lopes
- A Senhora Vereadora Dr.ª Veneranda de Lurdes 
Barbosa Carneiro;
PRESIDIU À REUNIÃO: O Senhor Vice-Presidente 
Firmino Anjos Jorge Pereira
SECRETARIOU A REUNIÃO: A Senhora Diretora do 
Departamento de Administração Geral, Dr.ª. Her-
menegilda Cunha e Silva
HORA DA ABERTURA: 16 horas e 45 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 09 minutos

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE FREG-
UESIA DE SÃO PEDRO DA AFURADA NO MONTANTE 
DE 60.000,00 € PARA APOIO À REALIZAÇÃO DAS 
FESTAS POPULARES DE SÃO PEDRO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara para ratifi-
cação. 2013.08.06”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 2013.08.06 
que aprovou a atribuição de um subsídio à Junta de 
Freguesia de São Pedro da Afurada, no montante 
de 60.000,00 € para o apoio à realização das Festas 
Populares de S. Pedro.
2 - DESPACHO Nº. 92/2013 DE 20 DE AGOSTO DE 
2013 - IMEDIATA SUSPENSÃO DA APRESENTAÇÃO 
DE CANDIDATURAS RELATIVAS AOS PROCEDIMEN-
TOS CONCURSAIS PARA PROVIMENTO DOS CAR-
GOS DE DIRETORES MUNICIPAIS.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara para ratifi-
cação. 2013.08.20”

Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 2013.08.20 
que aprovou a suspensão até 15 de Outubro de 
2013, do decurso do prazo para apresentação de 
candidaturas relativas aos procedimentos concur-
sais para provimento dos cargos de diretores mu-
nicipais.
3 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À 
FREGUESIA DE VILAR DO PARAÍSO, PARA A OBRA 
DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara para ratifi-
cação. 2013.06.20
Deliberação: Deliberado por MAIORIA, ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 2013.08.06 
que aprovou a atribuição de um subsídio à fregue-
sia de Vilar do Paraíso, para a obra de ampliação do 
cemitério.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: 6 VOTOS PSD/CDS-PP
ABSTENÇÃO: 3 VOTOS PS
4 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂ-
MARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA E A JUN-
TA DE FREGUESIA DE GRIJÓ PARA BENEFICIAÇÃO 
DE DIVERSOS ARRUAMENTOS MUNICIPAIS
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara para ratifi-
cação. 2013.08.06”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 2013.08.06 
que aprovou o Protocolo de Colaboração entre a 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a Junta de 
Freguesia de Grijó, para beneficiação de diversos 
arruamentos municipais.
5 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂ-
MARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA E A 
JUNTA DE FREGUESIA DE CRESTUMA PARA A CON-
STRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO AO CEN-
TRO NÁUTICO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara para ratifi-
cação. 2013.08.06”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 2013.08.06 
que aprovou o Protocolo de Colaboração entre a 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a Junta de 
Freguesia de Crestuma para a construção de equi-
pamento de apoio ao centro náutico.
6 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂ-
MARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA E A JUN-
TA DE FREGUESIA DE CRESTUMA PARA REMOD-
ELAÇÃO DA ESCOLA EB1 URBANO SANTOS MOURA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara para ratifi-
cação. 2013.08.06”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente datado de 
2013.08.06 que aprovou o Protocolo de Colabora-
ção entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
e a Junta de Freguesia de Crestuma para remodela-
ção da Escola EB1 Urbano Santos Moura.
7 - ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE COLABORA-
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ÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA 
DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROSO 
PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA 
FÁBRICA DAS CAVADINHAS E DA TRAVESSA DA 
SENHORA DA HORA, BEM COMO DA REMODELA-
ÇÃO DA RUA DAS ALHEIRAS/CAPELA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara para ratifi-
cação. 2013.08.13”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente datado de 
2013.08.13 que aprovou o Aditamento ao Protocolo 
de Colaboração entre a Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Pedroso 
para as obras de pavimentação da Rua da Fábri-
ca das Cavadinhas e da Travessa da Senhora bem 
como da remodelação da Rua das Alheiras/Capela.
8 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂ-
MARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA E A 
JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO DE 
APOIO FINANCEIRO EXCECIONAL NA ÁREA DE IN-
TERVENÇÃO SOCIAL
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara para ratifi-
cação. 2013.08.13”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 2013.08.13 
que aprovou o Protocolo de Colaboração entre a 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a Junta de 
Freguesia de Oliveira do Douro de apoio financeiro 
excecional na área de intervenção social.
9 - PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E PEV ENTERTAINMENT LDª
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara para ratifi-
cação. 2013.08.03”
Deliberação: Deliberado por MAIORIA ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 2013.08.03 
que aprovou o Protocolo a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia e a PEV ENTERTAIN-
MENT LDª para a realização do evento “O Meu 1º 
Marés Vivas”.
VOTAÇÃO:
FAVOR: 6 VOTOS PSD/CDS-PP
ABSTENÇÃO: 3 VOTOS PS
10 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO RANCHO FOL-
CLÓRICO DE CANIDELO NO MONTANTE DE 500,00 
€ PARA APOIO À REALIZAÇÃO DO 28º FESTIVAL DE 
FOLCLORE
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.01”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE atribuir 
um subsídio no montante de 500,00 € ao Rancho 
Folclórico de Canidelo para apoio à realização do 
28º festival de Folclore.
11 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA E O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. COSTA MATOS, 
VILA NOVA DE GAIA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara para ratifi-
cação. 2013.07.25”

Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ratifi-
car o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 
2013.07.25 que aprovou o Protocolo de Colabora-
ção entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
e o Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos – Vila 
Nova de Gaia.
12 - PROPOSTA DE CEDÊNCIA DE UMA SALA COM 
28,30 M2 SITUADA NO PISO 01 DO EDIFÍCIO DIO-
GO CASSELS À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DIRE-
TORES DE AGRUPAMENTOS E ESCOLAS DE PORTU-
GAL (ANDAEP) PARA INSTALAÇÃO DA SUA SEDE 
SOCIAL.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.26”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apr-
ovar a cedência, a título gratuito, de uma sala com 
28,30 m2 situada no piso 01 do edifício Diogo Cas-
sels à Associação Nacional de Diretores de Agru-
pamentos e Escolas de Portugal (ANDAEP), para 
instalação da sua sede pelo prazo de um ano com 
possibilidade de renovação, nos termos da informa-
ção nº. 34/VRC/2013.
13 - RENÚNCIA AO MANDATO DE VEREADOR DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA APRE-
SENTADA PELO DR. MARCO ANTÓNIO COSTA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara.2013.07.24”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
14 - ABERTURA DE VÁRIOS PROCEDIMENTOS 
CONCURSAIS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DI-
RIGENTES
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara para ratifi-
cação. 2013.08.16”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 2013.08.16 
que aprovou a abertura de vários procedimentos 
concursais para provimento de cargos dirigentes, 
nos termos da Informação INT-CMVNG/2013/3470 
de 14.08.2013.
15 - RENOVAÇÃO DE VÁRIOS PROCEDIMENTOS 
CONCURSAIS AO ABRIGO DO ARTIGO 66 DA LEI 
66-B/2012 DE 31 DE DEZEMBRO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara para ratifi-
cação. 2013.08.16”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente datado de 
2013.08.16 que aprovou a renovação de vários 
procedimentos concursais ao abrigo do art.º 66º da 
lei nº 66-B/2012 de 31 de Dezembro.
16 - PRORROGAÇÃO DE ACORDO DE CEDÊNCIA 
COM A TRABALHADORA HELENA DINIS PINHEIRO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar 
a prorrogação de acordo de cedência com a trabal-
hadora Helena Dinis Pinheiro, até 31 de Dezembro 
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de 2013, nos termos da Inf – CMVNG/2013/3059 
de 06.08.2013.
17 - PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELO MOVIMENTO DINÂMICO – CUL-
TURAL DE SANDIM
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apr-
ovar a dispensa total das taxas devidas de utiliza-
ção de viaturas municipais, solicitado pelo Movi-
mento Dinâmico – Cultural de Sandim, nos termos 
da Informação nº 20/GVMF de 2013.05.27.
18 - PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELO ATL DA EB1 DA PRAIA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apr-
ovar a dispensa total das taxas devidas de utiliza-
ção de viaturas municipais, solicitado pelo ATL da 
EB1 da Praia, nos termos da Informação nº Inf. 
CMVNG/2013/2819 de 2013.07.30.
19 - PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELA INSTITUIÇÃO OLHAR FUTURO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apr-
ovar a dispensa total das taxas devidas de utiliza-
ção de viaturas municipais, solicitado pela Institu-
ição Olhar Futuro, nos termos da Informação nº 
Inf. CMVNG/2013/2819931 de 2013.08.01.
20 - PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELA INSTITUIÇÃO OLHAR FUTURO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apr-
ovar a dispensa total das taxas devidas de utiliza-
ção de viaturas municipais, solicitado pela Institu-
ição Olhar Futuro, nos termos da Informação nº 
Inf. CMVNG/2013/2819 3077 de 2013.08.06.
21 - PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS 
MÚTUOS Nª. SRª. DA ESPERANÇA DE SANDIM
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a dispensa total das taxas devidas de utilização de 
viaturas municipais, solicitado pela Associação de 
Socorros Mútuos Nª Srª da Esperança de Sandim, 
nos termos da Informação nº Inf. CMVNG/2013/557 
de 2013.08.05.
22 - PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS 

MÚTUOS Nª. SRª. DA ESPERANÇA DE SANDIM
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apr-
ovar a dispensa total das taxas devidas de uti-
lização de viaturas municipais, solicitado pela 
Associação de Socorros Mútuos Nª Srª da Esper-
ança de Sandim, nos termos da Informação nº Inf. 
CMVNG/2013/3407 de 2013.08.05.
23 - DOAÇÃO DE IMÓVEL SITA NA RUA 5 DE OUTU-
BRO, 331 – AVINTES – PROCESSO DE VISTORIAS 
ADMINISTRATIVAS – 12338/VT/2011
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, aceit-
ar a cedência gratuita de um imóvel sito na Rua 
5 de Outubro nº331, freguesia de Avintes, descri-
to na Conservatória do Registo Predial sob o nº 
3430/20091102 e inscrito na Matriz predial Urbana 
sob o nº 520 da freguesia de Avintes, nos termos 
da Informação nº 300/13/DME de 22.08.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDI-
COS
24 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DO 
PARQUE DA LAVANDEIRA – CONTRATO ADICIONAL
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
o contrato adicional relativo à Construção do Cen-
tro Escolar do Parque da Lavandeira, nos termos da 
Informação nº 64/DMCJAAN de 2013.07.17.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO E OBRAS NO 
ESPAÇO PÚBLICO
25 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO 
DA VIA ROSA MOTA À RUA GENERAL TORRES E 
REQUALIFICAÇÃO DA RUA GENERAL TORRES – 
FREGUESIA DE SANTA MARINHA – PEDIDO DE 
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS PELO EMPREITEIRO 
– PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR 
INCUMPRIMENTO DO COCONTRATANTE – REVO-
GAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24 DE 
JULHO DE 2013
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara para ratifi-
cação. 2013.07.25”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente datado de 
2013.07.25 que revogou a deliberação de câma-
ra de 24 de Julho de 2013 relativa à empreitada 
de Construção da Ligação da Via Rosa Mota à Rua 
General Torres e Requalificação da Rua General Tor-
res – Freguesia de Santa, nos termos da Informa-
ção nº 15206/13/DMCCRVM de 2013.06.28.
26 - JAIME QUEIRÓS RIBEIRO SA – REQUERI-
MENTO Nº 1155 DE 30/0472013 – PROCESSO 
DE INSOLVÊNCIA 1218/12.9 TJVNF – 2º JUÍZO – 
CAUÇÕES PRESTADAS NO ÂMBITO DE CONTRATOS 
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DE EMPREITADA COM JAIME QUEIRÓS RIBEIRO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE acionar 
a garantia inicial prestada pelo adjudicatário agora 
insolvente, no montante necessário para se des-
encadear um procedimento autónomo de contrata-
ção com vista à execução dos trabalhos de repara-
ção, nos termos da Informação nº Inf. 16105/13/
DMGOEP de 2013.07.12.
27 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA VIA PAN-
ORÂMICA E REQUALIFICAÇÃO DA VL8 – FREGUE-
SIA DE SANTA MARINHA – QUARTA PRORROGAÇÃO
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “ À Câmara para 
ratificação. 2013.07.24”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ratifi-
car o despacho do Sr. Vice- Presidente datado de 
24.07.2013 que aprovou a quarta prorrogação de 
prazo relativa à empreitada de Construção da Via 
Panorâmica e Requalificação da VL8 – Freguesia de 
Santa Marinha, nos termos da Informação nº Inf. 
16102/13/DMGOEP de 2013.07.12.
28 - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA 
DOS TERÇOS – 2ª FASE – FREGUESIA DE CANE-
LAS – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO CON-
TRATUAL
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “ À Câmara para 
ratificação. 2013.07.24”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratifi-
car o despacho do Sr. Vice- Presidente datado de 
24.07.2013 que aprovou a prorrogação de prazo 
relativa à empreitada de Requalificação da Rua dos 
Terços – 2ª Fase – Freguesia de Canelas, nos ter-
mos da Informação nº Inf. 16482/13/DMGOEP de 
2013.07.17.
29 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇO 
PARA LIGAÇÃO CICLO-PEDONAL ENTRE O CAIS 
DE QUEBRANTÕES E O AREINHO DE OLIVEIRA 
DO DOURO E REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE FLU-
VIAL DO RIO DOURO NO AREINHO DE OLIVEIRA 
DO DOURO – FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO 
– PEDIDO DE SUSPENSÃO E PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO CONTRATUAL
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apr-
ovar a suspensão e prorrogação de prazo relativo à 
empreitada de Construção do Passadiço para Liga-
ção Ciclo-Pedonal entre o Cais de Quebrantões e o 
Areinho de Oliveira do Douro e Requalificação da 
Frente Fluvial do Rio Douro, no Areinho de Oliveira 
do Douro, Freguesia de Oliveira do Douro, nos ter-
mos da Informação nº Inf. 17386/13/DMGOEP de 
2013.07.26.
30 - EMPREITADA DE VALORIZAÇÃO E REORDE-
NAMENTO DO ESPAÇO LITORAL DE VILA NOVA DE 
GAIA – RECUPERAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO 
DA RIBEIRA DE ATIÃES – PEDIDO DE MANUTEN-

ÇÃO DA SUSPENSÃO DOS TRABALHOS POR PERÍO-
DO EM 60 DIAS
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a suspensão dos trabalhos por 60 dias e a pror-
rogação de prazo relativo à empreitada de Valori-
zação e Reordenamento do Espaço Litoral de Vila 
Nova de Gaia – Recuperação do Corredor Ecológico 
da Ribeira de Atiães, nos termos da Informação nº 
Inf. 16614/13/DMGOEP de 2013.07.18.
31 - PEDIDO DE ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMEN-
TO DE TAXAS DEVIDAS PELO LICENCIAMENTO DE 
PUBLICIDADE EM VÁRIOS LOCAIS SOLICITADO 
PELA QUINTA DA BOEIRA – ARTE E CULTURA LDª – 
PROCESSO Nº 262/13 – VILA NOVA DE GAIA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apr-
ovar a isenção total do pagamento das taxas rel-
ativas ao licenciamento de publicidade em vários 
locais, solicitado pela Quinta da Boeira – Arte e Cul-
tura Ld.ª – Processo nº 262/13 – Vila Nova de Gaia
32 - CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA VIA ROSA 
MOTA À RUA GENERAL TORRES E REQUALIFICA-
ÇÃO DA RUA GENERAL TORRES – SANTA MARINHA 
– SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO 
DA OBRA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apr-
ovar a substituição do diretor da obra de Con-
strução da Ligação da Via Rosa Mota à Rua Gen-
eral Torres e Requalificação da Rua General Torres 
– Santa Marinha, nos termos da Informação nº Inf. 
18710/13/DMGOEP.
33 - CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇO PARA A LIGAÇÃO 
CICLO-PEDONAL ENTRE O CAIS DE QUEBRANTÕES 
E O AREINHO DE OLIVEIRA DO DOURO E REQUALI-
FICAÇÃO DA FRENTE NATURAL DO RIO DOURO NO 
AREINHO DE OLIVEIRA DO DOURO – NOMEAÇÃO 
DE SUBSTITUTO DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO 
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apr-
ovar a substituição do diretor de fiscalização de 
obra, da empreitada de Construção de passadiço 
para a Ligação Ciclo-Pedonal entre o Cais de Que-
brantões e o Areinho de Oliveira do Douro e Requal-
ificação da Frente Natural do Rio Douro no Areinho 
de Oliveira do Douro, nos termos da Informação nº 
Inf. 18786/13/DMGOEP.
34 - CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA VIA ROSA 
MOTA À RUA GENERAL TORRES E REQUALIFICA-
ÇÃO DA RUA GENERAL TORRES – SANTA MARINHA 
– PROPOSTA DE REINICIO DOS TRABALHOS DA 
EMPREITADA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
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2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apr-
ovar o seguinte:
O pedido de suspensão da execução dos trabalhos, 
apresentados, pelo empreiteiro, para o período 
compreendido entre os dias 16 de Abril e 24 de 
Maio, 39 dias, bem assim a consequente prorroga-
ção do prazo da empreitada por igual período, com 
termo em 15 de Agosto de 2013, cuja análise foi 
efetuada na Informação nº 15206/13;
Face à sua vontade em concluir a empreitada, a 
aprovação do plano de trabalhos, cronograma fi-
nanceiro, mapa de mão-de-obra e de equipamen-
tos, nesta data apresentados pelo empreiteiro;
No seguimento daquele plano de trabalhos, o pedi-
do de uma prorrogação graciosa do prazo de ex-
ecução da empreitada por um período adicional de 
136 dias, com termo previsto para 29 de Dezembro 
de 2013, nos termos da informação 18968/13/DM-
GOEP.
35 - CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇO PARA A LIGA-
ÇÃO CICLO-PEDONAL ENTRE O CAIS DE QUE-
BRANTÕES E O AREINHO DE OLIVEIRA DO DOURO 
E REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE NATURAL DO RIO 
DOURO NO AREINHO DE OLIVEIRA DO DOURO – 
APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS, POR MOTI-
VOS DE DEGRADAÇÃO DA MARGEM DO RIO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apr-
ovar o seguinte:
O preço unitário referido na proposta anexa (anexo 
2);
A consequente aprovação de um adicional à em-
preitada no valor 117.520,00 € + IVA, que cor-
responde a 7,16% do valor da empreitada, para 
execução de trabalhos não previstos no projeto e 
qualificáveis de natureza imprevista;
A suspensão do prazo de execução dos trabalhos, 
na zona do passadiço, até que haja uma decisão da 
Câmara sobre a proposta apresentada na presente 
informação e, caso a mesma obtenha despacho fa-
vorável, dos ulteriores procedimentos conducentes 
à formalização do contrato adicional, bem como da 
minuta de auto de suspensão parcial na zona do 
passadiço que se junta no anexo 3.
A minuta do auto de suspensão parcial, que se jun-
ta no anexo 4, correspondente à zona do areinho 
de Oliveira do Douro, nos termos da informação 
18971/13/DMGOEP.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COESÃO 
SOCIAL
36 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA RELATIVA-
MENTE À HOSPEDAGEM DE ANIMAL NO CENTRO 
DE REABILITAÇÃO ANIMAL, SOLICITADO POR RUI 
FILIPE DOS SANTOS MOREIRA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 

2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir o pedido de isenção de taxa relativa à hosped-
agem de animal no Centro de Reabilitação Animal, 
solicitado por Rui Filipe dos Santos Moreira, nos 
termos da Informação nº Inf. 184/2013/DMAS.
37 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE VISTORIA 
SOLICITADO POR ALEXANDRINO MANUEL DOS 
SANTOS FERREIRA REIS
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apr-
ovar a isenção total de taxa relativa a vistoria ad-
ministrativa, solicitado por Alexandrino Manuel dos 
Santos Ferreira Reis, nos termos da Informação nº 
Inf. 205/2013/DMAS.
38 - PEDIDO DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO 
COM O CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL SAN-
TO ANTÓNIO DAS ANTAS NO ÂMBITO DAS ATIVI-
DADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apr-
ovar o Protocolo a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e o Centro de Solidariedade Social 
Santo António das Antas, no âmbito das atividades 
de enriquecimento curricular, nos termos da Infor-
mação nº Inf. 386/DMAIPAS.
39 - PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENT-
ANTES PARA O CONSELHO GERAL DO AGRUPA-
MENTO DE ESCOLAS DIOGO DE MACEDO - OLIVAL
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apr-
ovar a designação de representantes para o con-
selho geral do Agrupamento de Escolas Diogo de 
Macedo - Olival, nos termos da Informação nº Inf. 
389/DMAIPAS.
40 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA 
GERTAL PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 
PARA O ANO LETIVO 2013/2014
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apr-
ovar a renovação do contrato com a empresa Gertal 
para o fornecimento de refeições para o ano letivo 
2013/2014, nos termos da Informação nº Inf. 385/
DMAIPAS:

DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA E DA 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
PEDIDO DE ISENÇÃO PELA EMISSÃO DE LICENÇA 
ESPECIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELO FUTEBOL 
CLUBE DE AVINTES
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apr-
ovar a isenção total do pagamento da taxa devida 
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pela emissão de licença especial de ruído, solicitado 
pelo Futebol Clube de Avintes, nos termos da Infor-
mação nº Inf. 508/2013/Ambiente.
42 - PEDIDO DE ISENÇÃO PELA EMISSÃO DE LI-
CENÇA ESPECIAL DE RUÍDO SOLICITADO POR 
CLÁUDIO ROBERTO SOUSA GUERRA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a isenção total do pagamento da taxa pela emissão 
de licença especial de ruído, solicitado por Cláudio 
Roberto Sousa Guerra, nos termos da Informação 
nº Inf. 509/2013/Ambiente.
43 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE TRANSPORTE EFETUADO PELOS BOMBEIROS 
SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA SOLICITADO 
POR MOHAMMAD ASHRAF MUGHAL
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apr-
ovar a redução em 75% do pagamento da taxa de 
transporte efetuado pelos Bombeiros Sapadores 
de Vila Nova de Gaia, solicitado por Mohammad 
Ashraf Mughal, nos termos da Informação nº Inf. 
209/2013/DMAS.
44 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE TRANSPORTE EFETUADO PELOS BOMBEIROS 
SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA SOLICITADO 
POR JOAQUIM DA LUZ LEITE DE ARAÚJO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apr-
ovar a isenção total do pagamento da taxa de 
transporte efetuado pelos Bombeiros Sapadores de 
Vila Nova de Gaia, solicitado por Joaquim da Luz 
Leite de Araújo, nos termos da Informação nº Inf. 
204/2013/DMAS.
45 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE TRANSPORTE EFETUADO PELOS BOMBEIROS 
SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA SOLICITADO 
POR ANA CRISTINA CASTANHEIRA GIL
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE inde-
ferir o pedido de isenção de pagamento da taxa 
de transporte efetuado pelos Bombeiros Sapadores 
de Vila Nova de Gaia, solicitado por Ana Cristina 
Castanheira Gil, nos termos da Informação nº Inf. 
221/2013/DMAS.
46 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE TRANSPORTE EFETUADO PELOS BOMBEIROS 
SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA SOLICITADO 
POR FERNANDO MIRANDA SOARES DE SOUSA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE inde-
ferir o pedido de isenção de pagamento da taxa de 
transporte efetuado pelos Bombeiros Sapadores de 

Vila Nova de Gaia, solicitado por Fernando Miranda 
Soares de Sousa, nos termos da Informação nº Inf. 
217/2013/DMAS.
47 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE TRANSPORTE EFETUADO PELOS BOMBEIROS 
SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA SOLICITADO 
POR ANTÓNIO AMARAL GOMES
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apr-
ovar a isenção do pagamento da taxa de transporte 
efetuado pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova 
de Gaia, solicitado por António Amaral Gomes, nos 
termos da Informação nº Inf. 222/2013/DMAS.
48 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 
TAXAS URBANÍSTICAS SOLICITADO POR ALBERTO 
ALVES DE MATOS
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apr-
ovar a redução em 75% do pagamento das taxas 
urbanísticas, solicitado por Alberto Alves de Matos, 
nos termos da Informação nº Inf. 220/2013/DMAS.
49 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAX-
AS URBANÍSTICAS SOLICITADO POR NUNIO HEN-
RIQUE SANTOS MONTEIRO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apr-
ovar a redução em 30% do pagamento da taxa 
urbanísticas, solicitado por Nuno Henrique San-
tos Monteiro, nos termos da Informação nº Inf. 
224/2013/DMAS.
50 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 
TAXAS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E TAXA MU-
NICIPAL DE URBANIZAÇÃO SOLICITADO POR ANA 
MACHADO FERNANDES
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apr-
ovar a redução em 75% do pagamento das taxas 
de licença de construção e taxa municipal de ur-
banização, solicitado por Ana Machado Fernandes, 
nos termos da Informação nº Inf. 320/2013/DMAS.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
51 - PEDIDO DE REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA 
TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, LIQUIDADA 
NO MONTANTE GLOBAL DE 20.582,41 € EM PELO 
MENOS 30% E INDEFERIMENTO DO PEDIDO RELA-
TIVO À LICENÇA DE CONSTRUÇÃO, SOLICITADO 
POR ANTERO RODRIGUES DA SILVA E FILHOS LDª 
-PROC. 3084/08.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apr-
ovar a redução do pagamento da taxa municipal 
de urbanização, liquidada no montante global de 
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20.582,41 € em pelo menos 30%, solicitado por An-
tero Rodrigues da Silva e Filhos Ld.ª, nos termos da 
Informação nº 033/DMU/RC/2013 de 26.07.2013.
52 - PEDIDO DE REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA 
TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, LIQUIDADA 
NO MONTANTE GLOBAL DE 3.898,40 € EM PELO 
MENOS 30%, SOLICITADO POR AR-TE-MAR TRANS-
PORTES E TRANSITÁRIOS LDª - PROC. 1199/96
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apr-
ovar a redução do pagamento da taxa municipal 
de urbanização, liquidada no montante global de 
3.898,40 € em pelo menos 30%, solicitado por 
AR-TE-MAR TRANSPORTES E TRANSITÁRIOS LDª, 
nos termos da informação nº 29/DMU/RC/2013 de 
26.07.2013.
53 - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA 
DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO, SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO OLIVEIRENSE SOCORROS MÚTUOS
PROC. 6257/08
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a isenção total do pagamento da taxa de licença de 
construção, solicitado pela Associação Oliveirense 
Socorros Mútuos, nos termos da informação nº 30/
DMU/RC/2013 de 26.07.2013.
O Senhor Vice- Presidente da Câmara Firmino 
Pereira e o Senhor Vereador Dr. Eduardo Vítor Ro-
drigues não participaram na votação deste ponto 
por fazerem parte dos corpos dirigentes provisórios 
- Comissão Pro-lar.
54 - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS 
TAXAS DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELO CEN-
TRO DE DIA E JARDIM DE INFÂNCIA SALVADOR 
CAETANO E ANA CAETANO - PROC.152/06
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apr-
ovar a isenção total do pagamento das taxas de 
publicidade, solicitado pelo Centro de Dia e Jardim 
de Infância Salvador Caetano e Ana Caetano, nos 
termos da informação nº 31/DMU/RC/2013 de 
26.07.2013.
55 - PEDIDO DE REDUÇÃO DO PAGAMENTO DAS 
TAXAS DE PUBLICIDADE, LIQUIDADAS NO MON-
TANTE GLOBAL DE 280,53 € EM PELO MENOS 
50% SOLICITADO PELA MISERICÓRDIA DE GAIA 
- PROC.683/05
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a redução do pagamento das taxas de publicidade, 
liquidadas no montante global de 280,53 € em pelo 
menos 50%, solicitado pela Misericórdia de Gaia, 
nos termos da informação nº 32/DMU/RC/2013 de 
26.07.2013.

56 - PEDIDO DE REDUÇÃO DO PAGAMENTO DAS 
TAXAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE DIVER-
TIMENTO PÚBLICO EM 30%, SOLICITADO PELA 
CONFRARIA DA NOSSA SENHORA DA SAÚDE - 
PROC.2839/13
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apr-
ovar a redução do pagamento das taxas relati-
vas ao licenciamento de divertimento público em 
30%, solicitado pela Confraria da Nossa Senhora 
da Saúde, nos termos da informação nº 9012/13/1 
de 22.07.2013.
57 - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO NO MONTANTE DE 
2.157,75 € E INDEFERIMENTO DO PEDIDO RELATI-
VO À LICENÇA DE CONSTRUÇÃO, SOLICITADO POR 
ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA DE SÁ - PROC.852/13
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apr-
ovar a isenção do pagamento da taxa municipal 
de urbanização e indeferir o pedido de isenção 
do pagamento da taxa a título de licença de con-
strução, solicitado por António José Ferreira de Sá, 
nos termos da informação nº 28/DMU/RC/2013 de 
22.07.2013.
58 - REJEIÇÃO DE RECLAMAÇÃO/CONFIRMAÇÃO DE 
DESPACHO/EXECUÇÃO DE GARANTIAS BANCÁRIAS 
– FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHA-
DO IMOGESTÃO - PROC.3436/09 – PL.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apr-
ovar o seguinte:
1. A rejeição da reclamação, por extemporânea no 
que concerne à deliberação camarária de 23 de Ja-
neiro de 2013.
2. Confirmar o despacho de 12 de Abril de 2013 
que indeferiu o pedido de dispensa do pagamen-
to da taxa devida por conta da emissão da licença 
de construção, por falta de enquadramento legal e 
regulamentar.
3. Indeferir o pedido de compensação de créditos.
4. Notificar o requerente para proceder ao paga-
mento das taxas num prazo de 30 dias, sob pena 
de ser ordenada a execução das garantias bancárias 
prestadas no processo, nos termos da informação 
da Gaiurb EEM de 26/07/2013.
59 - PEDIDO DE ISENÇÃO DA REPAVIMENTAÇÃO 
INTEGRAL DE ARRUAMENTO SOLICITADO POR AN-
TÓNIO JOSÉ LOBO DOS SANTOS - PROC.4167/06 
- Gulpilhares
Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar a isenção 
da repavimentação integral do arruamento, nos 
termos da informação da Gaiurb EEM de 2/08/2013
60 - PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE RE-
ABILITAÇÃO URBANA – CENTRO HISTÓRICO
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Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apr-
ovar o projeto de delimitação da “Área de Reabili-
tação Urbana do Centro Histórico”, nos termos da 
Informação nº 19/DRU/2013 de 16.07.2013.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.

DIVERSOS
61 - RENÚNCIA AO CARGO DE PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GAIURB – UR-
BANISMO E HABITAÇÃO EM FORMULADO POR AL-
BERTO FERNANDO DE PAIVA AMORIM PEREIRA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.07.23”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou por UNANIMIDADE atribuir um Louvor ao Dr. 
Alberto Fernando de Paiva Amorim Pereira, pelos 
serviços prestados como Presidente do Conselho de 
Administração da Gaiurb – Urbanismo e Habitação.
Com a concordância dos presentes a reunião de Câ-
mara de 04 de Setembro de 2013 foi adiada para 
11 de Setembro de 2013, pelas 10,00 Horas.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 
horas e 09 minutos, o Senhor Vice-Presidente de-
clarou encerrada a reunião, da qual se elaborou a 
presente minuta aprovada, por UNANIMIDADE, nos 
termos do disposto no art.º 27.º do CPA, e no nº. 3 
do art.º 92º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
bem como do nº. 3 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2009.11.06.
E eu, Hermenegilda Cunha e Silva, a Diretora do 
Departamento Municipal de Administração Geral e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
O Vice- Presidente da Câmara, (Firmino Pereira) 

A.2. MINUTA DA ATA N.º 20
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
28 DE AGOSTO DE 2013
PRESENTES: 
- O Senhor Vereador Dr. Eduardo Vítor de Almeida 
Rodrigues; 
- A Senhora Vereadora Maria Amélia Traça Macha-
do;
- O Senhor Vereador Francisco Mário Dorminsky de 
Carvalho;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira; 
- O Senhor Vereador Dr. Mário Rui Figueira de Cam-
pos Fontemanha;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira
- O Senhor Vereador Eng.º Rui Jorge Almeida Car-
doso;

- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
Azevedo 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA 
ALÍNEA C) DO Nº. 1 DO ARTº. 64 DA LEI Nº. 
169/99:  
- O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Filipe 
Menezes Lopes
- O Senhor Vice-Presidente Firmino Jorge Anjos 
Pereira
- A Senhora Vereadora Dr.ª Veneranda de Lurdes 
Barbosa Carneiro;
PRESIDIU À REUNIÃO: A Senhora Vereadora Mari 
Amélia Traça Machado
SECRETARIOU A REUNIÃO: A Senhora Diretora do 
Departamento de Administração Geral, 
Dr.ª. Hermenegilda Cunha e Silva
HORA DA ABERTURA: 17 horas e 11 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 50 minutos

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1 - APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ATAS N.ºs. 16, 
17 E 18 REALIZADAS EM 3 DE JULHO DE 2013 
(ORDINÁRIA) E EM 24 DE JULHO DE 2013 (EX-
TRAORDINÁRIA E PÚBLICA) RESPETIVAMENTE
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apr-
ovar definitivamente as Atas nºs 16, 17 e 18 real-
izadas em 3 de Julho de 2013 (Ordinária) e em 24 
de Julho de 2013 (Extraordinária e Pública), respe-
tivamente.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA E DA 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
2 - PEDIDO DE ISENÇÃO PELA EMISSÃO DE LICEN-
ÇA ESPECIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE OLIVAL
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isen-
tar o pagamento da taxa devida pela emissão de 
licença especial de ruído, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Olival, nos termos da Informação nº 
495/DMAEA/2013.
3 - PEDIDO DE ISENÇÃO PELA EMISSÃO DE LICEN-
ÇA ESPECIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE OLIVAL
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isen-
tar o pagamento da taxa devida pela emissão de 
licença especial de ruído, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Olival, nos termos da Informação nº 
503/DMAEA/2013.
4 - PEDIDO DE ISENÇÃO PELA EMISSÃO DE LICEN-
ÇA ESPECIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE VALADARES
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
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o pagamento da taxa pela emissão de licença espe-
cial de ruído, solicitado pela Junta de Freguesia de 
Valadares, nos termos da Informação nº 506/2013/
Ambiente.
5 - PEDIDO DE ISENÇÃO PELA EMISSÃO DE LICEN-
ÇA ESPECIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE VALADARES
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, isen-
tar o pagamento da taxa devida pela emissão de 
licença especial de ruído, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Valadares, nos termos da Informação 
nº 507/2013/Ambiente.
6 - PEDIDO DE ISENÇÃO PELA EMISSÃO DE LICEN-
ÇA ESPECIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE GULPILHARES
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isen-
tar o pagamento da taxa devida pela emissão de 
licença especial de ruído, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Gulpilhares, nos termos da Informa-
ção nº 510/2013/Ambiente.
7 - PEDIDO DE ISENÇÃO PELA EMISSÃO DE LICEN-
ÇA ESPECIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE OLIVAL
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação:
Deliberado por UNANIMIDADE isentar o pagamento 
da taxa devida pela emissão de licença especial de 
ruído, solicitado pela Junta de Freguesia de Olival, 
nos termos da Informação nº 511/2013/Ambiente.
8 - PEDIDO DE ISENÇÃO PELA EMISSÃO DE LICEN-
ÇA ESPECIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE OLIVAL
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isen-
tar o pagamento da taxa devida pela emissão de 
licença especial de ruído, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Olival, nos termos da Informação nº 
516/2013/Ambiente.
9 - PEDIDO DE ISENÇÃO PELA EMISSÃO DE LICEN-
ÇA ESPECIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, isen-
tar o pagamento da taxa devida pela emissão de 
licença especial de ruído, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Santa Marinha, nos termos da Infor-
mação nº 566/2013/Ambiente.
10 - PEDIDO DE ISENÇÃO PELA EMISSÃO DE LI-
CENÇA ESPECIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 

2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isen-
tar o pagamento da taxa devida pela emissão de 
licença especial de ruído, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Arcozelo, nos termos da Informação 
nº 571/2013/Ambiente.
11 - PEDIDO DE ISENÇÃO PELA EMISSÃO DE LI-
CENÇA ESPECIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, isen-
tar o pagamento da taxa devida pela emissão de 
licença especial de ruído, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Santa Marinha, nos termos da Infor-
mação nº 572/2013/Ambiente.
12 - PEDIDO DE ISENÇÃO PELA EMISSÃO DE LI-
CENÇA ESPECIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA MARINHA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isen-
tar o pagamento da taxa devida pela emissão de 
licença especial de ruído, solicitado pela Junta de 
Freguesia de S. Félix da Marinha, nos termos da 
Informação nº 574/2013/Ambiente.
13 - PEDIDO DE ISENÇÃO PELA EMISSÃO DE LI-
CENÇA ESPECIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA MARINHA
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isen-
tar o pagamento da taxa devida pela emissão de 
licença especial de ruído, solicitado pela Junta de 
Freguesia de S. Félix da Marinha, nos termos da 
Informação nº 583/2013/Ambiente.
14 - PEDIDO DE ISENÇÃO PELA EMISSÃO DE LI-
CENÇA ESPECIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA 
COMISSÃO DE PASTORAL – OBRAS, MELHORA-
MENTOS E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE SÃO 
BARTOLOMEU DOS CARVALHOS
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
o pagamento da taxa devida pela emissão de li-
cença especial de ruído, solicitado pela Comissão 
de Pastoral – Obras, Melhoramentos e Conservação 
do Parque de São Bartolomeu dos Carvalhos, nos 
termos da Informação nº 520/2013/Ambiente.
15 - PEDIDO DE ISENÇÃO PELA EMISSÃO DE LI-
CENÇA ESPECIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA 
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO-
VAS DE PAZ
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
o pagamento da taxa devida pela emissão de licen-
ça especial de ruído, solicitado pela Igreja Evangé-
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lica Assembleia de Deus Novas de Paz, nos termos 
da Informação nº 521/2013/Ambiente.
16 - PEDIDO DE ISENÇÃO PELA EMISSÃO DE LI-
CENÇA ESPECIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA AS-
SOCIAÇÃO DIABÉTICOS D’OURO
Inf. 522/2013/AMBIENTE
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, isen-
tar o pagamento da taxa devida pela emissão de 
licença especial de ruído, solicitado pela Associação 
Diabéticos d’Ouro, nos termos da Informação nº 
522/2013/Ambiente.

DIVERSOS
17 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA PELA CEDÊN-
CIA DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
SOLICITADO PELO PARTIDO SOCIALISTA
Proc. Nº. 29/2013
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
o Partido Socialista do pagamento da taxa devida 
pela cedência do Auditório da Assembleia Munici-
pal.
18 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA PELA CEDÊN-
CIA DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
SOLICITADO PELO MOVIMENTO DE CIDADÃOS POR 
GAIA
Proc. Nº. 31/2013
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
o Movimento de Cidadãos por Gaia do pagamento 
da taxa devida pela cedência do Auditório da As-
sembleia Municipal.

PROJETOS MUNICIPAIS AVENIDA DA 
REPÚBLICA ATÉ AO MAR E ENCOSTAS DO 
DOURO
19 - PROPOSTAS DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DA 
ENVOLVENTE À AVENIDA ATÉ AO MAR – TROÇO 
ENTRE A RUA DA LAVOURA E A RUA DO LOUREIRO, 
FREGUESIA DA MADALENA, DA OPERAÇÃO DE 
REPARCELAMENTO E DA MINUTA DO CONTRATO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO - PROCEDIMENTOS A 
DESENVOLVER PARA A UNIDADE DE EXECUÇÃO, 
SUBMISSÃO A DISCUSSÃO PÚBLICA
Inf. 89/2013 
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
2013.08.23”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apr-
ovar a Proposta da Unidade de Execução por Coop-
eração, designada “Unidade de Execução da área 
da envolvente à Avenida até ao Mar – Troço entre a 
Rua da Lavoura e a Rua do Loureiro”, Freguesia da 
Madalena, e respetiva Operação de Reparcelamen-
to, bem como a proposta da Minuta do Contrato de 

Desenvolvimento Urbano.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a 
discussão pública.
20 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA  
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 
horas e 50 minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a pre-
sente minuta aprovada, por UNANIMIDADE, nos 
termos do disposto no art.º 27.º do CPA, e no nº. 3 
do art.º 92º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
bem como do nº. 3 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2009.11.06.
E eu, Hermenegilda Cunha e Silva, a Diretora do 
Departamento Municipal de Administração Geral e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
A Vereadora, (Maria Amélia Traça) 
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DESPACHO Nº 85/DMEM/2013
Determino que, nas minhas ausências e impedi-
mentos, o Sr. Chefe de Divisão, Eng.º Rui Ramos, 
me substitua nas competências legalmente atribuí-
das e na gestão de mero expediente, mantendo-se 
a subdelegação de competências decorrente dos 
despachos n.ºs 72 e 73/DMEM/2013.
Paços do Concelho, 02 de agosto de 2013
A Diretora de Departamento, (Eng.ª Dora Maia)

DESPACHO N.º 86/D.M.A.S.Q.V.
Considerando,
A subdelegação de competências que me foi conce-
dida pelo Exmo. Sr. Vereador Dr. Mário Fontemanha, 
pelo Despacho n.º 71/VMF/2011 de 30.11.11;
Que, de acordo com o supracitado despacho de 
subdelegação de competências, foi-me expressa-
mente concedida a faculdade de subdelegação;
Determino, que, no âmbito da Divisão Municipal do 
Turismo, a técnica superior, Dra. Silvina Maria Cor-
reia Baptista me substitua, na minha ausência, du-
rante o período de férias, atribuindo-lhe as minhas 
competências subdelegadas.
O Diretor Municipal de Ação Social e Qualidade de 
Vida, (Mário Duarte, Eng.º)

DESPACHO N.º 87/D.M.A.S.Q.V.
Considerando,
A subdelegação de competências que me foi conce-
dida pelo Exmo. Sr. Vereador Dr. Mário Fontemanha, 
pelo Despacho n.9 71/VMF/2011 de 30.11.11;
Que, de acordo com o supracitado despacho de 
subdelegação de competências, foi-me expressa-
mente concedida a faculdade de subdelegação;
Determino, que, no âmbito do Setor de Feiras e 
Mercados, do Setor de Metrologia, do CIAC e do 
Desporto, a técnica superior, Dra. Maria José Teix-
eira Lima Necho me substitua, na minha ausên-
cia, durante o período de férias, atribuindo lhe as 
minhas competências subdelegadas.
O Diretor Municipal de Ação Social e Qualidade de 
Vida, Mário Duarte, Eng.º

DESPACHO N.º 88 /DMVMM/2013
Nos termos e para os efeitos do disposto no arti-
go 41° do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro,
Comunico que,
a) O Sr. Arq.º Octávio Alves me substituirá em 
todas as minhas ausências, faltas ou impedimen-
tos e assumirá transitoriamente, de 12.08.2013 
a 18.08.2013, todas as minhas competências 
próprias e subdelegadas.
b) A Sra. Engª. Ana Rita Diogo me substituirá em 
todas as minhas ausências, faltas ou impedimen-
tos e assumirá transitoriamente, de 19.08.2013 
a 23.08.2013, todas as minhas competências 

próprias e subdelegadas.
c) O Sr. Arq.º João Moreira me substituirá em to-
das as minhas ausências, faltas ou impedimen-
tos e assumirá transitoriamente, de 26.08.2013 
a 30.08.2013, todas as minhas competências 
próprias e subdelegadas.
Vila Nova de Gaia, 08 de agosto de 2013
A Chefe de Divisão Municipal de Espaço Público, 
(Arq.ª Maria João Veloso)

DESPACHO N.º 89/DMGP/2013
Considerando,
Que a proposta de substituição por mim apresen-
tada obteve a concordância da Senhora Diretora do 
Departamento Municipal de Finanças e Património, 
Dr.ª Maria José da Cunha Baganha,
Determino que sou substituído, nas minhas faltas 
e impedimentos, pelo Senhor Eng.º João Pedro 
Machado Lopes Carneiro.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 09 de 
Agosto de 2013
O Chefe da Divisão Municipal de Gestão do Pat-
rimónio, (Nuno Artur Carvalho Pereira da Silva)

DESPACHO N.º 90/DMC/2013
Considerando a subdelegação de competências que 
me foi conferida pela Sra. Diretora de Departamen-
to Municipal de Finanças e Património, Dra. Maria 
José Baganha, pelo despacho n° 75/DMFP/2013, de 
18 de julho de 2013, determino que o técnico supe-
rior, Dr. Marcelo Miranda de Oliveira, me substitua 
nas minhas ausências e impedimentos, atribuindo-
lhe todas as minhas competências próprias e sub-
delegadas.
Vila Nova de Gaia, 14 de agosto de 2013
A Chefe de Divisão Municipal de Contabilidade, 
(Ana João Ribeiro)

DESPACHO N.º 91/DMUA/2013
Considerando,
A delegação e subdelegação de competências que 
me foram conferidas pela Senhora Vereadora, 
Eng.ª. Mercês Ferreira, pelo Despacho n.º 041/
VMMF/2013 de 18 de junho de 2013.
Que de acordo com o estabelecido no supra citado 
despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdel-
egação.
Que me encontro em gozo de férias no período 
compreendido entre os dias 19 a 30 de Agosto de 
2012.
Assim,
De forma a assegurar o normal funcionamento da 
Direção Municipal de Urbanismo, delego e subde-
lego, no Senhor Arq.º Nélson Fernando Oliveira Pin-
to, Diretor de Departamento Municipal de Urban-
ismo e no período de férias atrás referido:
1. As competências próprias do cargo de Diretor 

B. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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Municipal de Urbanismo e Ambiente;
2. As competências que me foram subdelegadas 
por aquele despacho n.º 041/VMMF/2013 de 18 de 
junho de 2013.
Vila Nova de Gaia, 14 de Agosto de 2013
O Diretor Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
(Carlos Alexandre Bogas)

DESPACHO 92/2013
Considerando que:
Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista em 
carta que me foi dirigida solicitaram que a atual 
câmara se abstivesse de nomear novos dirigentes e 
gestores municipais em período pré-eleitoral;
Por meu despacho de 16 de Julho, foram abertos 
procedimentos concursais para provimento dos 
cargos de diretores municipais (de direção supe-
rior de lº grau) de Assuntos Jurídicos, de Educa-
ção e Coesão Social, de Gestão e Obras no Espaço 
Público, de Urbanismo e Ambiente e de Adminis-
tração e Finanças, tornados públicos pelos avisos 
10065/2013 a 10070/2013, publicados no D.R. nº 
151, II Série de 2013-08-07.
O prazo de 10 dias úteis neles fixados, para apre-
sentação de candidaturas, termina a 22 de Agosto 
próximo, recaindo em pleno período de férias e 
pode impedir, por tal razão, a apresentação de pos-
síveis candidatos a concurso.
O mesmo prazo pode determinar com forte grau de 
probabilidade, por outro lado, que a conclusão do 
processo de concurso venha a ter lugar entre 29 de 
Setembro (data das eleições autárquicas) e a data 
de posse dos novos órgãos municipais, período em 
que a Lei 47/2005, de 29 de Agosto, impede delib-
erações em matéria de nomeação de pessoal diri-
gente.
A Lei n.º 49/2012, de 29 de Dezembro, em con-
sonância com a Lei 47/2005, no seu artigo 11º, 
nº 7, considera nulos os despachos de designação 
para cargos de direção superior proferidos entre a 
realização de eleições gerais ou de eleições inter-
calares para o órgão executivo e a instalação da 
câmara municipal recém-eleita.
Pelas razões expostas deverá caber, pois, à nova 
câmara municipal, que venha a resultar do ato 
eleitoral de 29 de Setembro próximo, pronunciar-
se sobre os procedimentos concursais em apreço.
Assim e face à urgência da matéria e na impossi-
bilidade de reunir extraordinariamente a Câmara, 
determino, ao abrigo do disposto no artigo 68º, nº 
3 da lei nº 169/99:
1- A imediata suspensão, até 15 de Outubro de 
2013, do decurso do prazo para apresentação de 
candidaturas relativas aos procedimentos concur-
sais para provimento dos cargos de diretores mu-
nicipais (de direção superior de 1º grau) de As-
suntos Jurídicos, de Educação e Coesão Social, de 
Gestão e Obras no Espaço Público, de Urbanismo e 

Ambiente e de Administração e Finanças, tornados 
públicos pelos avisos 10065/2013 a 10070/2013, 
publicados no D.R. nº 151, II Série de 2013-08-07;
2- Proceda-se de imediato às publicações ob-
rigatórias dos correspondentes avisos de suspen-
são dos procedimentos, em Diário da República, 
Bolsa de Emprego Público e na página do Município;
3- À Câmara para ratificação.
Em tempo: O teor do presente despacho mereceu a 
concordância dos candidatos Carlos Abreu Amorim 
e José Guilherme Aguiar. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 20 de 
Agosto de 2013.
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, (Luís Filipe Menezes)

DESPACHO Nº 93/DMPCF/2013
Considerando,
Que a proposta de substituição por mim apresen-
tada obteve a concordância da Senhora Diretora do 
Departamento Municipal de Finanças e Património, 
Dr.ª Maria José Baganha,
Determino que sou substituída, nas minhas faltas 
e impedimentos, pela técnica superior Dr.ª Maria 
Lúcia Teixeira Cardoso, atribuindo-lhe todas as 
minhas competências próprias e subdelegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 22 de 
Agosto de 2013.
A Chefe da Divisão Municipal de Planeamento e 
Controlo Financeiro, (Daniela Sofia Mendes)
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C.1. AVISOS

AVISO Nº 414/2013
Nos termos do Artigo 74.º do D.L. 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo D.L. 
26/2010, de 30 de Março, é emitido o alvará de lote-
amento, em nome de SAMALIA – EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS, LDA, contribuinte n.º508 667 
534, DEOLINDA PINHO SILVA, contribuinte nº115 
089 446, CUBATAGUS INVESTIMENTOS IMOBIL-
IÁRIOS, LDA, contribuinte nº509 828 876, através 
do qual é licenciado o loteamento que incide sobre 
os prédios sitos no Lugar da Igreja ou Ateães e 
Lugar da Marinha, freguesia da Madalena, descritos 
na 1ªConservatória do Registo Predial de Vila Nova 
de Gaia sob o n.ºs 960/19950412, 701/19930108, 
3880/20120704 e inscritos, respetivamente, na 
matriz sob os artigos n.ºs 838 rústico, 837 rústico, 
839 rústico, 4655-P urbano, da respetiva freguesia. 
O licenciamento da operação de loteamento e a 
admissão da comunicação prévia das obras de ur-
banização foram respetivamente deferido e aceite, 
por despachos de 21 de Janeiro de 2013 e 20 de 
Novembro de 2012, respeitam o disposto no Plano 
Diretor Municipal e apresentam as seguintes carac-
terísticas: 
É autorizada a constituição de 28 lotes, 2 parcelas 
sobrantes e prevista a cedência ao domínio mu-
nicipal de vários espaços, apresentando as áreas e 
ocupação que a seguir se descriminam:
- Área total do terreno: 21.382,00m2
- Área total dos lotes: 11.124,30m2
- Área total de cedência ao domínio público munici-
pal: 5.127,93m2
- Finalidade das cedências: arruamentos, baía de 
estacionamento, passeios, área de apoio coletivo-
parcela A, posto de transformação 
- Área a ceder para o domínio privado municipal – 
área de apoio coletivo-parcela B: 1.296,35m2
- Parcelas sobrantes – P1 e P2: 1.028,81m2
- Área sobrante: 2.804,61m2
Lote 1 – Com a área de 772,60m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
353,00m2 e área de construção de 300,40m2, e 
com área de garagem de 87,00m2.
Lote 2 – Com a área de 772,60m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
353,00m2 e área de construção de 300,40m2, e 
com área de garagem de 87,00m2.
Lote 3 – Com a área de 772,60m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
353,00m2 e área de construção de 300,40m2, e 
com área de garagem de 87,00m2.
Lote 4 – Com a área de 772,60m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 

de r/chão e andar, com a área de implantação de 
353,00m2 e área de construção de 300,40m2, e 
com área de garagem de 87,00m2.
Lote 5 – Com a área de 316,60m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 6 – Com a área de 316,60m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 7 – Com a área de 367,30m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
180,10m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 8 – Com a área de 474,20m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 42,50m2.
Lote 9 – Com a área de 316,60m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 10 – Com a área de 316,60m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 11 – Com a área de 316,60m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 12 – Com a área de 316,60m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 13 – Com a área de 316,60m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 14 – Com a área de 316,60m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 15 – Com a área de 316,60m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.

C. EDITAIS E AVISOS 
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Lote 16 – Com a área de 316,60m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 17 – Com a área de 350,00m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
170,92m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 18 – Com a área de 362,10m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
178,00m2 e área de construção de 242,80m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote a ceder ao domínio privado municipal para ex-
ecução da ligação da Rua C à Rua dos Guiões.
Lote 19 – Com a área de 336,50m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 20 – Com a área de 336,50m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 21 – Com a área de 336,50m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 22 – Com a área de 336,50m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 23 – Com a área de 336,50m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 24 – Com a área de 336,50m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 25 – Com a área de 336,50m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 26 – Com a área de 336,50m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 27 – Com a área de 325,40m2, destina-se à 

implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
Lote 28 – Com a área de 296,90m2, destina-se à 
implantação de edifício de habitação unifamiliar, 
de r/chão e andar, com a área de implantação de 
175,40m2 e área de construção de 240,05m2, e 
com área de garagem de 37,75m2.
De acordo com o disposto no artigo 44.º do D.L. 
555/99, de 16 de Dezembro, com a redação confer-
ida pelo D.L. n.º 26/2010, de 30 de Março, as áreas 
de cedência ao domínio público e privado municipal 
são as seguintes: 
Áreas de cedência ao domínio público municipal
- Arruamentos: 2.152,43m2 
- Baía de estacionamento: 1.124,28m2
- Passeios: 1.453,98m2
- Posto de transformação: 38,80m2
- Área de apoio coletivo – parcela A: 358,44m2
Área de cedência ao domínio privado municipal - 
Área de apoio coletivo - Parcela B: 1.296,35m2
As construções a realizar nos lotes objeto da pre-
sente operação de loteamento devem respeitar os 
polígonos de base, as áreas de implantação e de 
construção, o número de pisos e a finalidade do 
mesmo, indicados nas seguintes peças desenha-
das; planta de síntese, planta de cedências e perfis. 
Devem ainda dar cumprimento integral à demais 
legislação em vigor. 
No terreno descrito na 1ª Conservatória do Registo 
Predial de Vila Nova de Gaia sob o nº3880/20120704, 
propriedade de CUBATAGUS INVESTIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS LDA, é constituído o lote 1. Do mesmo 
são cedidas as seguintes áreas para integração no 
domínio público municipal, destinando-se especifi-
camente a: arruamentos – 48,49m2; baía de esta-
cionamento – 89,75m2; passeios – 84,55m2. 
No terreno descrito na 1ª Conservatória do Registo 
Predial de Vila Nova de Gaia sob o nº2188/20060606, 
propriedade de CUBATAGUS, INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LDA, são constituídos os lotes 2, 3, 
4, 5, 6. Do mesmo são cedidas as seguintes áreas 
para integração no domínio público municipal, 
destinando-se especificamente a: arruamentos – 
134,84m2; baía de estacionamento – 115,92m2; 
passeios – 223,54m2.  
No terreno descrito na 1ª Conservatória do Registo 
Predial de Vila Nova de Gaia sob o nº960/19950412, 
propriedade de SAMÁLIA – EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, LDA, são constituídos os lotes 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25. Do mesmo são 
cedidas as seguintes áreas para integração no 
domínio público municipal, destinando-se especifi-
camente a: arruamentos – 972,22m2; baía de es-
tacionamento – 610,36m2; passeios – 640,14m2; 
terreno P.T. – 38,80m2. 
No terreno descrito na 1ª Conservatória do Registo 
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Predial de Vila Nova de Gaia sob o nº701/19930108, 
propriedade de DEOLINDA PINHO DA SILVA, são 
constituídos os lotes 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28. 
Do mesmo são cedidas as seguintes áreas para in-
tegração no domínio público municipal, destinando-
se especificamente a: arruamentos – 996,88m2; 
baía de estacionamento – 308,25m2; passeios – 
565,75m2 e é cedida a área de 1.296,35m2 ao 
domínio privado municipal, destinada a área de 
apoio coletivo.  
Verificando-se a intervenção na via pública para a 
instalação de infraestruturas em arruamentos pavi-
mentados, constitui responsabilidade do titular do 
alvará a repavimentação integral dos mesmos nas 
zonas intervencionadas. 
O prazo para conclusão das obras de urbanização é 
de 6 meses. 
O prazo de garantia das obras de urbanização é de 
5 anos.  
Que por escritura outorgada em 9 de Julho de 
20113 foi apresentada a caução prevista medi-
ante a constituição de hipoteca dos lotes 2, 3, 8, 
9, 10, 11, 17, 19, 20, 21 e 22, celebrada a favor 
do Município ao abrigo do n.º 2 do artigo 54.º do 
DL555/99, de 16 de Dezembro com as alterações 
introduzidas pela legislação subsequente, ao qual 
se atribuiu o valor de 745.100,00€, como garantia 
da regular execução das obras de urbanização.
Após expropriação da parcela a afetar para pro-
longamento da via, constitui responsabilidade do 
titular do alvará de loteamento apresentar uma co-
municação prévia de obras de urbanização para ex-
ecução do prolongamento da Rua C até à Rua dos 
Guiões e respetivas infraestruturas.
Aquando da receção provisória das obras de ur-
banização será retido no mínimo 10% da caução 
estipulada, acrescido do montante necessário para 
a execução do prolongamento da Rua C à Rua dos 
Guiões.  
Todas as áreas estão de acordo com as peças de-
senhadas – planta de síntese, planta de cedências 
e perfis, que se encontram em arquivo nos serviços 
desta Câmara Municipal.  
Dado e passado para que sirva de título ao re-
querente e para todos os efeitos prescritos no 
D.L.555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo D.L.26/2010, de 30 de Março.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 26 de Jul-
ho de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira) 
Data de Publicitação: 01/08/2013

AVISO Nº 440/2013
Nos termos do Art.º 27.º do D.L. n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010, de 30 de março, e de acordo com o 
despacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª Mer-
cês Ferreira, de 21 de fevereiro de 2013, é emiti-

do a ANTÓNIO MOREIRA PINTO SOARES, C.C. n.º 
05989193, contribuinte n.º 125593660, o adita-
mento ao alvará de loteamento n.º 32/96, que incide 
sobre o lote n.º 3 sito na Rua das Mimosas, fregue-
sia de Valadares, inscrito na respetiva matriz urba-
na e descrito na 1.ª Conservatória do Registo Pre-
dial de Vila Nova de Gaia, sob o n.1025/19960904, 
desanexado do n.º 01022/040996, da indicada 
freguesia, como abaixo se descreve: 
- O presente aditamento titula as seguintes alter-
ações: 
Lote alterado: Lote n.º 3 
Área do lote: 256,20m2 (A atualização da área do 
lote surge na sequência da realização de levanta-
mento topográfico realizado ao lote n.º 3, onde se 
verificou que área do mesmo passou de 247,00m2 
para 256,20m2, resultante da definição dos limites 
do lote em função da realidade do local.
Área máxima de implantação: 98,70m2
Área máxima de construção: 198,70m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
Ocupação: habitação unifamiliar
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o 
primitivo alvará de loteamento n.º 32/96 de 19 de 
agosto.
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese que faz parte integrante do aditamento ao 
alvará de loteamento que se encontram em arquivo 
nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 5 de agos-
to de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira) 
Data de Publicitação: 09/08/2013

AVISO Nº 464/2013
Nos termos do Art.º 27.º do D.L. n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação conferida pelo D.L. n.º 
26/2010, de 30 de março, e de acordo com o des-
pacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª Mercês 
Ferreira, de 14 de agosto de 2012, é emitido a Fer-
nanda Rodrigues Marques, B.I. n.º 3194562, con-
tribuinte n.º 132832879, o aditamento ao alvará de 
loteamento n.º 24/76, que incide sobre o lote n.º 
1 sito no Lugar da Estrada, freguesia de Valadares, 
inscrito na matriz sob o artigo n.º 3205 urbano e 
descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de 
Vila Nova de Gaia, sob o n.º1422/20001215, de-
sanexado do n.º55274 a fls. 137 do B-142, da in-
dicada freguesia, como abaixo se descreve: 
- O presente aditamento titula as seguintes alter-
ações: 
Lote alterado: Lote n.º 1
Área do lote: 190,15m2 (resulta da desanexação 
de 112,00m2 da área do lote n.º 1, para poste-
rior anexação ao prédio contiguo registado sob o 
n.º1954/20070330 na 1.ª Conservatória de Registo 
Predial)
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Área de implantação: 87,50m2 
Área de construção: 216,00m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 3, apre-
sentando o último piso uma área de construção 
abaixo de 50% do piso imediatamente inferior
Ocupação: Habitação unifamiliar
Construção anexa:
Área de implantação e de construção (garagem): 
30,00m2
Constitui uma parcela de terreno com 112,00m2, 
destacado do lote n.º 1 para posterior anexação ao 
prédio contíguo registado sob o n.º1954/20070330 
na 1.ª Conservatória de Registo Predial.
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o 
primitivo alvará de loteamento n.º24/76 de 30 
de janeiro. Todas as áreas estão de acordo com a 
planta de síntese que faz parte integrante do adita-
mento ao alvará de loteamento que se encontra em 
arquivo nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 5 de agos-
to de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira) 
Data de Publicitação: 13/08/2013

AVISO Nº 465/2013
Nos termos do Art.º 27.º do D.L. n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010, de 30 de março, e de acordo com o 
despacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª Mer-
cês Ferreira, de 9 de julho de 2013, é emitido a VÍ-
TOR MANUEL ALVES COUCEIRO, B.I. n.º 1613035, 
contribuinte n.º 125593660, o aditamento ao al-
vará de loteamento n.º 30/77, que incide sobre o 
lote n.º 3 sito na Rua de Fontelos, freguesia de Vilar 
de Andorinho, inscrito na respetiva matriz urbana e 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de 
Vila Nova de Gaia, sob o n.º2959/20071126, de-
sanexado do n.º 59625, fls.52v do B-154, da in-
dicada freguesia, como abaixo se descreve: 
- O presente aditamento titula as seguintes alter-
ações: 
Lote alterado: Lote n.º 3 
Área do lote: 367,00m2 (A atualização da área do 
lote surge na sequência da realização de levanta-
mento topográfico realizado ao lote n.º 3, onde se 
verificou que área do mesmo passou de 385,00m2 
para 367,00m2, resultante da definição dos limites 
do lote em função da realidade do local.
Área máxima de implantação: 107,00m2
Área máxima de construção (cave): 41,00m2
Área máxima de construção (r/chão): 107,00m2
Área máxima de construção (andar):  
107,00m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
Ocupação: habitação unifamiliar geminada
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o 
primitivo alvará de loteamento n.º 30/77 de 8 de 

julho.
Todas as áreas estão de acordo com a planta de sín-
tese e perfis, que fazem parte integrante do adita-
mento ao alvará de loteamento que se encontram 
em arquivo nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 6 de agos-
to de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira) 
Data de Publicitação: 13/08/2013

AVISO Nº 478/2013
Nos termos do Art.º 27.º do D.L. n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010, de 30 de março, e de acordo com o 
despacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª Mer-
cês Ferreira, de 4 de janeiro de 2013, é emitido a 
FRANCISCO MANUEL BORGES, C.C. n.º 03582128, 
contribuinte n.º 172134846, o aditamento ao al-
vará de loteamento n.º 22/90, que incide sobre a 
fração “D”, inserida nos lotes n.º 75 e 76 sito na 
Rua Júlio Dinis, freguesia de Grijó, inscrito na ma-
triz sob o artigo n.º 3210 urbano e descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia, sob o n.º1589/19920313 - D: 
- O presente aditamento titula as seguintes alter-
ações
O presente aditamento titula a alteração das espe-
cificações do uso da fração “D”, localizado no rés-
do-chão do edifício inserido nos lotes 75 e 76 do 
loteamento titulado com o alvará n.º22/90, com-
plementando o uso de comércio com serviços.
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o 
primitivo alvará de loteamento n.º22/90 de 15 de 
novembro.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 8 de agos-
to de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira)

AVISO Nº 479/2013
Nos termos do Art.º 27.º do D.L. n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010, de 30 de março, e de acordo com o 
despacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª Mer-
cês Ferreira, de 10 de julho de 2013, é emitido a 
ISABEL MARIA DE BARROS LOPES MACHADO AI-
RES DE SOUSA PINA, C.C. n.º 08108872, contri-
buinte n.º193281953, o aditamento ao alvará de 
loteamento n.º 15/97, que incide sobre o lote n.º36 
sito no Lugar da Marinha, freguesia de Valadares, 
inscrito na matriz sob o artigo n.º3076 urbano e 
descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de 
Vila Nova de Gaia, sob o n.º 1194/19980720, de-
sanexado do n.º 01158/200798, da indicada freg-
uesia, como abaixo se descreve: 
- O presente aditamento titula as seguintes alter-
ações: 
Lote alterado: Lote n.º 36
Área do lote: 610,00m2
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Área de implantação: 171,00m2
Área total de construção:  342,00m2
Área de Habitação Unifamiliar:  212,00m2
Área de Prestação de Serviços de Saúde:  
130,00m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2 
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1 (car-
acter facultativo) 
Ocupação: Habitação Unifamiliar e Prestação de 
Serviços de Saúde
Construção anexa
Área de implantação e de construção: 40,00m2 
Este aditamento anula e substitui para todos os 
efeitos as especificações atribuídas ao lote n.º 
36 pelo 1.º aditamento emitido em 8 de maio de 
2000, mantendo inalterado tudo o mais que define 
o primitivo alvará de loteamento n.º 15/97 de 10 
de outubro.
Todas as áreas estão de acordo com a planta de sín-
tese e perfis, que fazem parte integrante do adita-
mento ao alvará de loteamento que se encontram 
em arquivo nos Serviços desta Câmara Municipal.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 8 de agos-
to de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 21/08/2013

AVISO Nº 481/2013
Nos termos do Art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, com a redação con-
ferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de mar-
ço, e de acordo com o despacho da Exma. Senhora 
Vereadora Eng.ª Mercês Ferreira, de 16 de julho 
de 2013, é emitido a MARIA MARGARIDA MOURA 
DE OLIVEIRA NEVES, portadora do Cartão de Ci-
dadão n.º 03850382 4 ZZ9, contribuinte n.º 119 
710 048, o aditamento ao alvará de loteamento 
n.º 15/98, que incide sobre o lote 23, sito na rua 
dos Republicanos, freguesia de Canelas, inscrito na 
matriz sob o artigo 3302 urbano e descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia, sob o n.º 2691/19990121, desanexado do n.º 
02668/210199, da indicada freguesia, como abaixo 
se descreve:  O presente aditamento titula a sub-
divisão do lote 23 em dois lotes, designados por 
lotes 23 A e 23 B, apresentando as seguintes car-
acterísticas:
Lote 23 A – Com a área de 137 m2, destinado à 
ampliação da área do prédio confinante a poente, 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de 
Vila Nova de Gaia sob o n.º 513/19870108 e in-
scrito na respetiva matriz sob o artigo 4210.
Lote 23 B - Com a área de 581 m2, destinado a ac-
erto de limites com a propriedade confinante.
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o 
primitivo alvará de loteamento n.º15/98, de 14 de 
outubro. 
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 

síntese que faz parte integrante do presente adita-
mento ao alvará de loteamento que se encontra em 
arquivo nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 12 de 
agosto de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 23/08/2013

AVISO Nº 482/2013
Nos termos do Art.º 27.º do D.L. n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L. n.º 26/2010, de 30 de março, e de acordo 
com o despacho do Exma. Senhora Vereadora 
Eng.ª Mercês Ferreira, de 8 de março de 2013, 
é emitido a FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 
SÃO CRISTÓVÃO DE MAFAMUDE, contribuinte n.º 
501898131, o aditamento ao alvará de loteamento 
n.º 18/84, que incide sobre a frações “BF, BG, BH, 
BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BP”, inseridas no lote n.º 
17 sito na Rua Raimundo de Carvalho, freguesia de 
Mafamude, inscrito na matriz sob o artigo n.º 6769 
urbano e respetivamente descritos na 2.ª Conser-
vatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, 
sob os n.ºs 2764/19910107 – BF, 2764/19910107 
– BG, 2764/19910107 – BH, 2764/19910107 – 
BI, 2764/19910107 – BJ, 2764/19910107 – BL, 
2764/19910107 – BM, 2764/19910107 – BN, 
2764/19910107 – BO e 2764/19910107 – BP: 
- O presente aditamento titula as seguintes alter-
ações: O presente aditamento titula para o lote n.º 
17 do alvará de loteamento n.º 18/84, a definição 
do uso de comércio e serviços nas frações BF, BG, 
BH, BI, BJ, BL, BM, BN, BO e BP.
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o 
primitivo alvará de loteamento n.º18/84 de 15 de 
novembro.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 12 de 
agosto de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 23/08/2013

AVISO Nº 483/2013
Nos termos do Art.º 27.º do D.L. n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação conferida pelo D.L. n.º 
26/2010, de 30 de março, e de acordo com o des-
pacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª Mercês 
Ferreira, de 16 de julho de 2013, é emitido a ALDA 
ROSA BARBOSA MENDES, C.C. n.º 07279034, con-
tribuinte n.º 155023950, o aditamento ao alvará 
de loteamento n.º 23/76, que incide sobre o lote 
n.º 1 sito na Rua Fernão Mendes Pinto, fregue-
sia de Mafamude, inscrito na matriz sob o artigo 
n.º 4559 urbano e descrito na 2.ª Conservatória 
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 
4077/19971128, desanexado do n.º 53179 a fls. 
46v do B-137, da indicada freguesia, como abaixo 
se descreve: 
- O presente aditamento titula as seguintes alter-
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ações: 
Lote alterado: Lote n.º 01
Área do lote: 141,50m2 (Em face de levantamento 
topográfico realizado verifica-se que a área do lote 
passa de 153,00m2 para 141,50m2)
Área máxima de implantação: 69,40m2 
Área máxima de construção: 166,00m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 3 
Ocupação: Habitação unifamiliar
Construções anexas:
Área de implantação de alpendre:  17,80m2
Área de implantação e de construção para 
garagem:17,90m2
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o 
primitivo alvará de loteamento n.º23/76 de 20 de 
janeiro. Todas as áreas estão de acordo com a plan-
ta de síntese e perfis, que faz parte integrante do 
aditamento ao alvará de loteamento que se encon-
tra em arquivo nos Serviços desta Câmara Munici-
pal. Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 12 de 
agosto de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 23/08/2013

AVISO Nº 484/2013
Nos termos do Art.º 27.º do D.L. n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010, de 30 de março, e de acordo com o 
despacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª Mer-
cês Ferreira, de 6 de setembro de 2012, é emitido 
a FERNANDO PEDRO VIDAL FERREIRA, C.C. n.º 
10292024, contribuinte n.º 208837981, o adita-
mento ao alvará de loteamento n.º 20/06, que in-
cide sobre os lotes n.ºs 1 e 2 sitos na Rua Alberto 
Teixeira da Costa, freguesia de Valadares, inscritos 
respetivamente na matriz sob os artigos n.ºs 3532 
e 3533 urbano e descritos na 1.ª Conservatória do 
Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob os n.ºs 
2080/20071129 e 2111/20080317, da indicada 
freguesia, como abaixo se descreve: 
- O presente aditamento titula as seguintes alter-
ações: 
Lote alterado: Lote 1
 Área do lote: 337,00m2
Área de implantação: 146,70m2
Área de construção: 243,80m2 
Área de construção: 115,20m2 - estacionamento
Número de pisos acima da cota de soleira: 3
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
Ocupação: Habitação unifamiliar
Lote alterado: Lote 2
Área do lote: 375,00m2
Área de implantação: 176,00m2
Área de construção: 243,80m2 
Área de construção: 144,00m2 - estacionamento
Número de pisos acima da cota de soleira:3
Número de pisos abaixo da cota de soleira:1 
Ocupação: Habitação unifamiliar

Mantém-se inalterado tudo o mais que define o 
primitivo alvará de loteamento n.º20/06 de 30 de 
janeiro. 
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese e alçados/cortes que fazem parte integran-
te do aditamento ao alvará de loteamento que se 
encontram em arquivo nos Serviços desta Câmara 
Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 12 de 
agosto de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira)
Registado na Direção Municipal no dia 12 de agosto 
de 2013
Direção Municipal de Urbanismo, 12 de agosto de 
2013
O Diretor Municipal, (Arq. Carlos Bogas) 
Data de Publicitação: 23/08/2013

AVISO Nº 510/2013
MÁRIO RUI FIGUEIRA DE CAMPOS FONTEMANHA, 
VEREADOR COM COMPETÊNCIA DELEGADA, CON-
FORME DESPACHO N° 47/2011, DE 14 DE JULHO 
DO EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA
Serve o presente para notificar a Exma. Sra. Ma-
ria Fernanda Medeiros Moura, residente na Rua do 
Pinheiro, n° 19 - r/c, 4050-484, Porto, da inten-
ção dos serviços da Divisão Municipal de Atividades 
Económicas em propor à Câmara Municipal a ca-
ducidade da licença de ocupação da banca n°2 do 
Mercado Municipal da Afurada, com fundamento do 
disposto na alínea b) do n°1 do artigo 16° do Regu-
lamento dos Mercados de Vila Nova de Gaia.
Mais se notifica de que dispõe do prazo de 10vpara, 
querendo, pronunciar-se, por escrito, sobre esta in-
tenção.
Para constar se publica o presente Aviso e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
costume.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, em 09 de 
agosto de 2013
O Vereador Mário Fontemanha, Dr.
Data de Publicitação: 26/08/2013

AVISO Nº 514/2013
Nos termos do Art.º 27.º do D.L. n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010, de 30 de março, e de acordo com 
o despacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª 
Mercês Ferreira, de 8 de julho de 2013, é emiti-
do a ROBERTO MEIRELES DOS SANTOS, B.I. n.º 
5692962, contribuinte n.º 124533442, o adita-
mento ao alvará de loteamento n.º 72/83, que in-
cide sobre os lotes n.ºs 1, 2 e 3 sitos na Rua de 
Santa Marinha, freguesia de Pedroso, inscritos na 
respetiva matriz e respetivamente descritos na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia, sob os n.ºs 904/19870109, 8261/20080814 
e 8262/20080814, e sobre parte do prédio inscrito 
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na matriz sob n.º 5318 rústica e descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia, sob o n.º 3617/19920623 da indicada freg-
uesia, como abaixo se descreve: 
- O presente aditamento anula e substitui a planta 
de síntese e perfis e atualiza as especificações dos 
lotes constituídos no âmbito do alvará de lotea-
mento n.º 72/83, com proposta de subdivisão do 
lote n.º 3 para constituição de mais um lote (lote 
n.º 4), passando a totalidade dos lotes do presente 
loteamento a apresentar as áreas e ocupação que 
abaixo se descriminam: 
Lote n.º 1
Área do lote: 625,00m2
Área de implantação: 235,00m2
Área de construção:
470,00m2 – Habitação multifamiliar/comércio e/ou 
serviços
235,00m2 – rés-do-chão
235,00m2 – andar
Número de pisos:
acima da cota de soleira: 2
abaixo da cota de soleira: 0
Ocupação: Habitação multifamiliar/comércio e/ou 
serviços
É ainda autorizada a edificação de uma construção 
anexa incluindo garagem, com a área de 19,00m2 
para uso de garagem e de 61,45m2 para arrumos, 
nos termos da legislação em vigor. 
Lote n.º 2
Área do lote: 1.150,00m2 (resulta da anexação de 
556,00m2 proveniente do lote n.º 3)
Área de implantação: 78,50m2
Área de construção: 157,00m2– Habitação unifa-
miliar
78,50m2 – rés-do-chão
78,50m2 – andar
Número de pisos: acima da cota de soleira: 2
abaixo da cota de soleira: 0
Ocupação: Habitação unifamiliar
É ainda autorizada a edificação de uma construção 
anexa incluindo garagem, com a área de 50,00m2 
para uso de garagem e de 86,50m2 para arrumos, 
nos termos da legislação em vigor. 
Lote n.º 3
Área do lote: 585,00m2 (resulta das desanexações 
de 556,00m2 para o lote n.º 2, e de 4.459,00m2 
para o lote n.º 4)
Área de implantação: 232,00m2
Área de construção: 464,00m2 – Habitação unifa-
miliar
232,00m2 – rés-do-chão
232,00m2 – andar
Número de pisos: acima da cota de soleira: 2
abaixo da cota de soleira: 0
Ocupação: Habitação unifamiliar
Lote n.º 4 – Com a área de 4.840,00m2 (resulta 
da anexação de 4.459,00m2 proveniente do lote 

n.º 3 e de 381,00m2 a desanexar do registo pre-
dial contíguo n.º 3617/19920623), não se destina 
a construção.
Atendendo que a nova ocupação associada para 
os lotes objeto da presente alteração da licença de 
loteamento implica a realização de um conjunto de 
infraestruturas de apoio, constitui condição para 
admissão da comunicação prévia das respetivas 
obras de edificação a execução das infraestruturas 
necessárias. 
Verificando-se a intervenção na via pública para a 
instalação de infraestruturas em arruamento em 
existente, constitui responsabilidade do titular do 
alvará a pavimentação integral dos mesmos nas 
zonas intervencionadas. 
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o 
primitivo alvará de loteamento n.º 72/83 de 7 de 
julho. 
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese e perfis que fazem parte integrante do adit-
amento ao alvará de loteamento que se encontram 
em arquivo nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 21 de 
agosto de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 29/08/2013

AVISO Nº 515/2013
Nos termos do Art.º 27.º do D.L. n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação conferida pelo D.L. n.º 
26/2010, de 30 de março, e de acordo com o des-
pacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª Mercês 
Ferreira, de 10 de julho de 2013, é emitido a VI-
CENTE MARIA DE OLAZABAL BRITO E CUNHA, con-
tribuinte n.º 184958776, o aditamento ao alvará de 
loteamento n.º 18/97, que incide sobre o lote n.º 
43 sito na Rua Oliva Teles, freguesia de Arcozelo, 
inscrito na matriz sob o artigo n.º 6034 urbano e 
descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de 
Vila Nova de Gaia, sob o n.º 3327/20061031, da 
indicada freguesia, como abaixo se descreve: 
O presente aditamento atualiza as especificações 
definidas 12.º aditamento ao alvará de loteamento 
n.º 18/97 de 22 de julho de 2010, para o lote n.º 
43, passando o mesmo a apresentar as áreas e 
ocupação que abaixo se descrimina: 
A área do lote n.º 43 passa de 8.733,00m2 para 
8.642,40m2, resultante da incorporação no domínio 
público de uma parcela de terreno com a área de 
90,60m2 destinada a passeio, cedência efetuada 
por escritura outorgada em 7 de fevereiro de 2013 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o propri-
etário do lote n.º 43.
Caracterização das construções inseridas no lote 
n.º 43:



Nº 32 | agosto 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

22

Mantém-se inalterado tudo o mais que define o 
primitivo alvará de loteamento n.º18/97 de 15 de 
Outubro de 1997. 
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese, que faz parte integrante do aditamento ao 
alvará de loteamento que se encontra em arquivo 
nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 21 de 
agosto de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 29/08/2013

AVISO Nº 516/2013
Nos termos do Art.º 27.º do D.L. n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010, de 30 de março, e de acordo com o 
despacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª Mer-
cês Ferreira, de 24 de julho de 2013, é emitido 
a António Joaquim da Conceição e Silva, B.I. n.º 
2699216, contribuinte n.º 167521802, o aditamen-
to ao alvará de loteamento n.º 71/77, que incide 
sobre o lote n.º 1 sito na Rua Machado dos Santos 
e Rua das Lavouras, freguesia de Santa Marinha, 
inscrito na matriz sob o artigo n.º 6026 urbano e 
descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de 
Vila Nova de Gaia, sob o n.º550/19881019, da in-
dicada freguesia, como abaixo se descreve: 
- O presente aditamento titula as seguintes alter-
ações:
Lote alterado: Lote 1
Área do lote: 328,00m2
Área de implantação: 128,20m2
Área de construção - habitação: 178,70m2 (r/
chão/1ºandar)
Área de construção – comércio/serviços: 30,70m2 
(r/chão)
Número de pisos acima da cota de soleira: 2 
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 0 
Ocupação: Habitação bifamiliar, Comércio/ 
Prestação de Serviços
Área de implantação e de construção - garagem: 
21,20m2
Área de implantação - alpendre: 5,41m2
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o 

primitivo alvará de loteamento n.º71/77 de 19 de 
dezembro. 
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese, que faz parte integrante do aditamento ao 
alvará de loteamento que se encontra em arquivo 
nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 13 de 
agosto de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 29/08/2013

C.2. EDITAIS

EDITAL Nº 416/2013
(PROC. N° 0449/2003 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n° 1 do artigo 
70° do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado nas traseiras do n.º 
903 da Rua de Passos, freguesia de Serzedo, deste 
concelho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33° e alínea b) do artigo 49° do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública"
Alínea b) do artigo 49°
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado de VINTE DIAS, e, 
em caso de incumprimento desta notificação, e sem 
prejuízo do disposto em termos de matéria con-
tra ordenacional (alínea b) de Regulamento atrás 
descrito, a Câmara Municipal poderá determinar a 
posse administrativa do prédio, para efeitos de ex-
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ecução coerciva dos respetivos trabalhos de lim-
peza, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo o 
detenha, obrigado a ressarci-la dos respetivos cus-
tos, num prazo de 60 dias após a comunicação do 
montante correspondente da operação realizada. 
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do Código do Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 3 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira).
Data de Publicitação: 02/08/2013

EDITAL Nº 417/2013
DRA. VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEI-
RO, Vereadora Adjunta do Presidente deste Mu-
nicípio, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, por despacho n.º 39/PCM/2011 
de 28 de Junho
Faz saber, que fica por este meio notificado JAIME 
DOS SANTOS COSTA, com últimas residências con-
hecidas no Lugar do Sobrão - 4595-278 - Meixomil 
- Paços de Ferreira e Rua do Cruzeiro n° 30 - Cane-
las - Vila Nova de Gaia, na qualidade de proprietário 
conforme consta no registo da Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 22/09/2012, 
ao abrigo do art.º 163.°, n.º 1 alínea f) do Có-
digo da Estrada, da Rua dos Bicheiros, freguesia de 
Valadares, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Passageiros, marca Renault, modelo Ex-
press, com a matrícula 12-64-DV.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.° do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes .
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de es-
tilo 
Vila Nova de Gaia, 17 de Julho de 2013
PROC. VA251/12
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, A Verea-
dora com Competência Delegada, (Dra. Veneranda 
de Lurdes Barbosa Carneiro)
Data de Publicitação: 02/08/2013

EDITAL Nº 418/2013
(PROC. N° 0181/2012 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o ter-
reno localizado na Rotunda da Bela, a poente do n° 
90, freguesia de Vilar do Paraíso, deste concelho, 
através de Edital nos termos da alínea d) do n° 1 do 
artigo 70° do Código do Procedimento Administra-
tivo para no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (2012/11/21), proceder à limpeza do 
terreno em causa, ao abrigo do disposto no artigo 
33° e na alínea b) do artigo 49° do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, decorrido entretanto 
o prazo atrás referido, foi constatado que não cum-
priu o que lhe foi ordenado. 
Assim, nos termos do n° 2 do artigo 157° do Có-
digo do Procedimento Administrativo, fica pre-
sentemente e por este meio notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa de que a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia tomará posse administrativa do citado pré-
dio, a partir do próximo dia 13 de agosto de 2013 
e pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional. 
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código do Procedimento Ad-
ministrativo (n° 1 do artigo 155°) e do Código do 
Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado 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, 05 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)

Despacho
Por meu despacho de 2012/10/11, como Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
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detenha o prédio abaixo referenciado, através de 
notificação por Edital, a realização dos trabalhos de 
limpeza do terreno em causa, localizado na Rotun-
da da Bela, a poente do n° 90, freguesia de Vilar do 
Paraíso, 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° 
2 do artigo 157° do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia tomará posse administrativa do citado prédio 
a partir do próximo dia 13 de agosto de 2013, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 05 de julho de 2013.
A Vereadora com competência delegada, (despacho 
do Exmo. Senhor Presidente da Câmara nº 71 de 
06/11/2009) (Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 02/08/2013

EDITAL Nº 419/2013
(Artigo 70º, n.º 1 do Código do Procedimento Ad-

ministrativo)
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, VEREA-
DORA DO PELOURO E ADJUNTA DO PRESIDENTE 
DA CÂMARA, NO USO DAS COMPETÊNCIAS DEL-
EGADAS PELO EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA, POR 
DESPACHO N.º 71/2009 DE 06/11/2009:
Faz saber que, através do presente edital, por meu 
despacho de 8 de julho de 2013, ficam notifica-
dos os proprietários e demais interessados que, 
em referência ao assunto acima identificado, e já 
transmitido através do edital de 6 de fevereiro de 
2013, e em cumprimento do disposto no artigo 
106º, nº 1, do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação (RJUE) - aprovado pelo D.L nº 555/99, 
de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo 
D.L. nº 26/2010, de 30 de Março -, foi ordenada 
a demolição da construção ilegalmente executada, 
devoluta, com cerca de 30m2, que pelas suas carac-
terísticas e estado avançado de degradação, afeta a 
estética da paisagem urbana onde se insere, sita na 
Estrada de Brito (nascente do n.º 290), freguesia 
de São Félix da Marinha deste município.
Para cumprimento voluntário desta ordem foi con-
cedido a V. Exa. um prazo de 45 dias úteis, findo 
o qual serão adotados os procedimentos legais ne-
cessários.
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 devi-
dos efeitos.
Vila Nova de Gaia, 8 de julho de 2013
Por delegação de competências, A Vereadora, Mer-
cês Ferreira.
Data de Publicitação: 02/08/2013

EDITAL Nº 420/2013
(Artigo 70º, n.º 1 do Código do Procedimento Ad-

ministrativo)
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Engª., 
Vereadora Adjunta do Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia para a área 
do Urbanismo, Planeamento Urbanístico, Orde-
namento: do Território e Paisagem Urbana, no uso 
das suas competências delegadas e subdelegadas, 
com faculdade de subdelegação, por despacho do 
Senhor Presidente da Cãmara.de 6 de Novembro de 
2009, com competência conferida pela Câmara na 
Reunião realizada no mesmo dia, FAZ SABER que 
através do presente Edital, em cumprimento do seu 
despacho proferido em 19 de Junho de 2013, e, nos 
termos do disposto no 70.° n.º 1 do Código do Pro-
cedimento Administrativo, ficam notificados todos 
os proprietários, que infra se descreve, nomeada-
mente, Herdeiros de António Maria Lopes Sampaio, 
Abílio de Almeida Soares, Amadeu Machado Pereira 
Mendes, José Ferreira Machado ,José António de 
Jesus Ferreira, bem como todos os demais inter-
essados (nomeadamente, ocupantes do terreno e 
construções), do prédio sito na Travessa Nova do 
Picão, freguesia de Canidelo, do Concelho de Vila 
Nova de Gaia, do teor do ofício n.º 8208/13 que se 
anexa e que faz parte integrante do presente edital.
Vila Nova de Gaia, 7 de Julho de 2013.
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte ra-
mos Ferreira, Eng.ª)
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EDITAL Nº 421/2013
(PROC. N° 0936/2012 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009
FA2 SABER nos termos da alínea d) do n° 1 do artigo 
70° do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha os logradouros das habitações localizadas 
nas traseiras do n.º 205 da Rua da Alegria, fregue-
sia de Gulpilhares, deste concelho, a proceder à sua 
limpeza, quer dos logradouros quer ao interior das 
habitações, no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33° e alínea 
b) do artigo 49° do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública "
Alínea b) do artigo 49°
"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 assegurada a respe-
tiva limpeza do interior das habitações em questão, 
assim como proceder ao entaipamento das portas 
e janelas, bem como proceder à limpeza dos res-
petivos logradouros, procedendo ao corte do ma-
terial vegetal existente, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações dos sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado de VINTE DIAS, e, 
em caso de incumprimento desta notificação, e sem 
prejuízo do disposto em termos de matéria con-
traordenacional (alínea b) de Regulamento atrás 
descrito, a Câmara Municipal poderá determinar 
a posse administrativa do prédio, para efeitos de 
execução coerciva dos respetivos trabalhos de lim-
peza, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a quaisquer título o 
detenha, obrigado a ressarci-la dos respetivos cus-
tos, num prazo de 60 dias após a comunicação do 
montante correspondente da operação realizada. A 
falta de pagamento neste prazo dá lugar à cobran-
ça de dívida através de processo de execução fiscal, 
nos termos do Código de Procedimento Administra-

tivo e do Código do Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, de 17 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 05/08/2013

EDITAL Nº 422/2013
(PROC. N° 0881/2012 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 
70º do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado na Rua Cruz de Car-
rais, em frente à Escola E.B. dos Carvalhos, esten-
dendo-se desde a Tv. de Godinhães até ao parque 
de estacionamento automóvel da empresa UTC, 
freguesia de Pedroso, deste concelho, a proceder 
à gestão de combustível, relativos aos estratos ar-
bustivo, subarbustivo e arbóreo, no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do referido terreno não cumprir 
os respetivos critérios de gestão de combustível 
definidos no Anexo do Decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de junho, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº 17/2009 de 14 de janeiro, estando 
consequentemente em incumprimento do disposto 
no nº 2 do artigo 15º do mesmo diploma legal, e ai-
nda o prescrito na alínea n) do artigo 48.º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
de Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, constitu-
indo assim risco de incêndio e perigo para pessoas 
e bens.
Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal numa faixa de 50 metros, relativa-
mente à alvenaria exterior das edificações confi-
nantes, bem como as copas das árvores e dos 
arbusto devem estar distanciadas no mínimo 5 
metros das edificações, assim como o abate e/ou 
poda das árvores existentes no terreno que não 
cumprem os critérios 1 – A e 1 – B do Anexo do De-
creto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 
de 14 de janeiro, não podendo ainda ocorrer quais-
quer acumulações de substâncias combustíveis, 
como lenha, madeira ou sobrantes vegetais, e de 
outras substâncias altamente inflamáveis.
- Prevê o critério 1 – A do Anexo do Decreto-Lei n.º 
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124/2006 de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores devem ser no mínimo de 4 metros e a des-
ramação deve ser de 50% da altura da árvore até 
que esta atinja os 8 metros, altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros 
acima do solo.”
- Prevê o critério 1 – B do Anexo do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Ascopas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados no mínimo 5 metros da edificação e 
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.”
- Prevê a alínea n) do R.M.R.S.U.L.P.V.N.G.
“Manter árvores, arbustos, silvados, sebes, pen-
dentes sobre a via pública, que estorvem a livre e 
cómoda passagem e impeçam a limpeza urbana, é 
passível de coima graduada de um décimo até um 
máximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional.”
Decorrido o período estipulado de VINTE DIAS, e, 
em caso de incumprimento desta notificação, 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 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de processo de execução fiscal, nos termos do Có-
digo do Procedimento Administrativo e do Código 
do Processo Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de unho, 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, 03 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 05/08/2013

EDITAL Nº 423/2013
DRA. VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEI-
RO, Vereadora Adjunta do Presidente deste Mu-
nicípio, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, por despacho n° 39/PCM/2011, 
de 28 de Junho.

Faz saber, que fica por este meio notificado AN-
TÓNIO MANUEL DA SILVA MOREIRA, arrendatário 
da habitação sita na Rua Castanheira do Ribatejo 
n° 204, 2o DTº - Avintes, deste Concelho, de que 
na sequência de deliberação da Câmara Municipal, 
tomada na Reunião de 26 de Junho de 2013, foi or-
denado o despejo imediato do seu agregado famil-
iar e respetivos bens, naquela morada, sendo-lhe 
concedido o prazo de 30 dias seguidos, contados da 
data da afixação do presente Edital, para desocu-
par voluntariamente a habitação, deixando-a livre 
de pessoas e bens e fazer a entrega da respetiva 
chave na Gaiurb, EEM.
Tal deliberação camarária, fundamenta-se nas con-
clusões do Relatório Final, extraídas do Inquérito 
Sumário elaborado nos termos do Artigo 22° do 
Regulamento Municipal para o Arrendamento de 
Habitações Sociais, cujas cópias do respetivo pro-
cesso de despejo se encontram à disposição, a ser-
em levantadas na Gaiurb, urbanismo e habitação, 
EEM.
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
Vila Nova de Gaia, 12 de Julho de 2013
A Vereadora, Veneranda Barbosa
Data de Publicitação: 05/08/2013

EDITAL Nº 424/2013
(Artigo 70º, n.º 1 do Código do Procedimento Ad-

ministrativo)
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Engª., 
Vereadora Adjunta do Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia para a área 
do Urbanismo, Planeamento Urbanístico, Orde-
namento do Território e Paisagem Urbana, no uso 
das suas competências delegadas e subdelegadas, 
com faculdade de subdelegação, por despacho do 
Senhor Presidente da Câmara de 6 de Novembro de 
2009, com competência conferida pela Câmara na 
Reunião realizada no mesmo dia, FAZ SABER que 
através do presente Edital, é notificado JOSÉ MAN-
UEL BARROS DURÃO DE MATOS REIS na qualidade 
de proprietário do prédio objeto do Processo de 
Licenciamento n.º 3745/05, sito na Rua Italianos, 
lote 2, da freguesia de Gulpilhares, do Concelho de 
Vila Nova de Gaia, bem como os demais interessa-
dos, do teor do ofício n.º 8706 /13 que se anexa e 
que faz parte integrante do presente edital.
Vila Nova de Gaia, 17 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira, Eng.ª)
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EDITAL 425/2013
(PROC. N° 0663/2012 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, 
Vereadora do Pelouro de Salubridade Pública, 
no uso das suas competências delegadas pelo 
Exmº. Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, por despacho nº 71 de 
06/11/2009
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do 
artigo 70º do Código do Procedimento Adminis-
trativo que fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade 
que a qualquer titulo detenha o lote de terreno 
n.º 168 do alvará de loteamento n.º 04/95, 
localizado entre os nºs 169 e 197 da Rua da 
Escola do Pisão, freguesia de Pedroso, deste 
concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afi-
xação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbus-
tos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer 
resíduos nos terrenos ou logradouros dos pré-
dios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e 
terrenos contíguos ou próximos dos prédios, 
árvores, arbustos, silvados, sebes ou resídu-
os de qualquer espécie, que possam constituir 
risco de incêndio, de saúde pública, é passível 
de coima graduada de uma vez até um máxi-
mo de cinco vezes o salário mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza 
no corte do material vegetal, não podendo ter 
aí lugar quaisquer acumulações de sobrantes 
vegetais daí resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período de VINTE DIAS, e, em caso 
de incumprimento desta notificação, e sem pre-
juízo do disposto em termos de matéria contra-
-ordenacional (alínea b) de Regulamento atrás 
descrito, a Câmara Municipal poderá determi-
nar a posse administrativa do prédio, para efei-
tos de execução coerciva dos respetivos traba-
lhos 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 

Data de Publicitação: 05/08/2013 
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correspondente da operação realizada. A falta 
de pagamento neste prazo dá lugar à cobran-
ça de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo e do Código do Processo Tribu-
tário.
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, 3 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 05/08/2013

EDITAL 426/2013
(PROC. N° 0762/2011 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, 
Vereadora do Pelouro de Salubridade Pública, 
no uso das suas competências delegadas pelo 
Exmº. Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, por despacho nº 71 de 
06/11/2009
FAZ SABER que tendo sido notifica-
do o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer 
titulo detenha o terreno localizado na Rua En-
costa do Sol, junto ao nº 81, freguesia de Grijó, 
deste concelho, através de Edital nos termos 
da alínea d) do nº 1 do artigo 70º do Código 
do Procedimento Administrativo para no prazo 
de 20 dias, contados da data da sua afixação 
(2012/08/02), proceder à limpeza do terreno 
em causa, ao abrigo do disposto no artigo 33º 
e na alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, decorrido 
entretanto o prazo atrás referido, foi consta-
tado que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 157º 
do Código do Procedimento Administrativo, 
fica presentemente e por este meio notifi-
cado 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 09 de agosto de 2013 e pelo pe-
ríodo estritamente necessário ao cumprimen-
to do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 

arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entida-
de que a qualquer titulo detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos cus-
tos, num prazo de 60 dias, após comunicação 
do montante correspondente à operação rea-
lizada, sem prejuízo do disposto em matéria 
contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à 
cobrança de dívida através de processo de exe-
cução fiscal, nos termos do Código do Procedi-
mento Administrativo (nº 1 do artigo 155º) e 
do Código do Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pú-
blica 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, 05 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira)
Despacho
Por meu despacho de 2012/07/18, como Vere-
adora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer 
titulo detenha o prédio abaixo referenciado, 
através de notificação por Edital, a realização 
dos trabalhos de limpeza do terreno em cau-
sa, localizado na Rua Encosta do Sol, junto ao 
nº 81, freguesia de Grijó, deste concelho, de 
forma a que o respetivo terreno cumpra o de-
finido nesta matéria no Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública 
de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi or-
denado no prazo que lhe foi fixado para o efei-
to.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos 
no nº 2 do artigo 157º do Código do Procedi-
mento Administrativo, a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia tomará posse administrativa 
do citado prédio a partir do próximo dia 09 de 
agosto de 2013, e pelo período estritamente 
necessário ao cumprimento do ordenado, com 
custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 05 de julho de 2013
A Vereadora com competência delegada, (des-
pacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
nº 71 de 06/11/2009), (Maria Mercês Duarte 
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Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 05/08/2013

EDITAL 427/2013
(PROC. N° 0076/2013 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, 
Vereadora do Pelouro de Salubridade Pública, 
no uso das suas competências delegadas pelo 
Exmº. Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, por despacho nº 71 de 
06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 70º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo e por este meio que, através da Fis-
calização efetuada pelos Serviços de Higiene 
Pública da Direcção Municipal da Presidência 
e da Sustentabilidade Ambiental, que tendo-
-se constatado que o terreno sito nas traseiras 
do nº 160 da Rua Nova da Azenha e a Rua 25 
de Abril, freguesia de Gulpilhares, deste con-
celho, não cumpre os critérios de gestão de 
combustível, relativos aos estratos arbóreo, 
arbustivo e subarbustivo, definidos no Anexo 
do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei nº 17/2009 de 14 de Janeiro, está conse-
quentemente em incumprimento do disposto 
na alínea a) do nº 1 e no nº 2 do artigo 15º do 
mesmo diploma legal, constituindo assim risco 
de incêndio e perigo para pessoas e bens.
- Prevê a alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º do 
Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28/06
“Pela rede viária providencie a gestão de com-
bustível numa faixa lateral de terreno confi-
nante numa largura não inferior a 10 metros.”
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei 
n.º 124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários 
ou entidades que, a qualquer título, detenham 
terrenos confinantes a edificações, designada-
mente habitações, estaleiros, armazéns, ofi-
cinas, fábricas ou outros equipamentos, são 
obrigados a proceder à gestão de combustível 
numa faixa de 50 metros à volta daquelas edi-
ficações ou instalações, medida a partir da al-
venaria 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 
Município, com base no disposto no nº 3 do 
artigo 15º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho, com as alterações 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 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 edi-
ficação e nunca se poderão projetar sobre o 
seu telhado.”
Deve ser assegurado o respetivo corte do ma-
terial vegetal, numa faixa de 50 metros, relati-
vamente à alvenaria exterior dos edifícios con-
finantes, não podendo ainda ocorrer quaisquer 
acumulações de substâncias combustíveis, 
como lenha, madeira ou sobrantes vegetais, e 
de outras substâncias altamente inflamáveis, 
bem como as copas das árvores e dos arbustos 
devem estar distanciadas no mínimo 5 metros 
das edificações.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 
do artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 
10 dias para se pronunciar, por escrito sobre 
esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º 
do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, 
constitui 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, 17 de junho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 05/08/2013

EDITAL 428/2013
(PROC. N° 0211/2013 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, 
Vereadora do Pelouro de Salubridade Pública, 
no uso das suas competências delegadas pelo 
Exmº. Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, por despacho nº 71 de 
06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
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artigo 70º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo e por este meio que, através da Fis-
calização efetuada pelos Serviços de Higiene 
Pública da Direcção Municipal da Presidência 
e da Sustentabilidade Ambiental, que tendo-
-se constatado que o logradouro da habitação 
localizada na Rua de Alvites, nº 81, casa 3, 
freguesia de Canidelo, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação 
(matos silvas e diverso lixo), próximas de al-
gumas edificações, causando foco de insalubri-
dade e de perigo face às habitações vizinhas, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) 
do artigo 49º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo 
que a infração ao aí disposto, constitui contra-
ordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbus-
tos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer 
resíduos nos terrenos ou logradouros dos pré-
dios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e 
terrenos contíguos ou próximos dos prédios, 
árvores, arbustos, silvados, sebes ou resídu-
os de qualquer espécie, que possam constituir 
risco de incêndio, de saúde pública, é passível 
de coima graduada de uma vez até um máxi-
mo de cinco vezes o salário mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do 
Município, com base no atrás exposto, pro-
ceder 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 respe-
tivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a res-
petiva limpeza, procedendo ao corte do mate-
rial vegetal existente, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações dos sobrantes vegetais 
daí resultantes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 
do artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 
10 dias para se pronunciar, por escrito sobre 
esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão Municipal de Higiene 
Pública Espaços Verdes, nos dias úteis entre 
as 9,30h e as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de 

igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de junho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 05/08/2013

EDITAL 429/2013
(PROC. N° 0243/2013 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, 
Vereadora do Pelouro de Salubridade Pública, 
no uso das suas competências delegadas pelo 
Exmº. Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, por despacho nº 71 de 
06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do 
artigo 70º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo e por este meio que, através da Fis-
calização efetuada pelos Serviços de Higiene 
Pública da Direcção Municipal da Presidência 
e da Sustentabilidade Ambiental, que tendo-
-se constatado que o terreno localizado na Rua 
da Longra, junto ao n.º 248, freguesia de Ser-
zedo, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequen-
temente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo em caso de incêndio, vio-
lando 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, sendo 
que a infração ao aí disposto, constitui contra 
ordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbus-
tos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer 
resíduos nos terrenos ou logradouros dos pré-
dios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e 
terrenos contíguos ou próximos dos prédios, 
árvores, arbustos, silvados, sebes ou resídu-
os de qualquer espécie, que possam constituir 
risco de incêndio, de saúde pública, é passível 
de coima graduada de uma vez até um máxi-
mo de cinco vezes o salário mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do 
Município, com base no atrás exposto, pro-
ceder à notificação do(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade 
que a qualquer titulo detenha o terreno em 
causa, no sentido de dar execução aos respe-
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tivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a res-
petiva limpeza, procedendo ao corte do mate-
rial vegetal existente, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações dos sobrantes vegetais 
daí resultantes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 
do artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 
10 dias para se pronunciar, por escrito sobre 
esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão Municipal de Higiene 
Pública Espaços Verdes, nos dias úteis entre 
as 9,30h e as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo. 
Vila Nova de Gaia, 17 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 05/08/2013

EDITAL 430/2013
(PROC. N° 0281/2013 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, 
Vereadora do Pelouro de Salubridade Pública, 
no uso das suas competências delegadas pelo 
Exmº. Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, por despacho nº 71 de 
06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do 
artigo 70º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo e por este meio que, através da Fis-
calização efetuada pelos Serviços de Higiene 
Pública da Direção Municipal da Presidência e 
da Sustentabilidade Ambiental, que tendo-se 
constatado que o terreno localizado na Rua Pa-
dre Cid, frente ao n.º 375, freguesia de Gulpi-
lhares, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequen-
temente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo foco de insalubridade e perigo de 
incêndio, perigo violando o disposto no artigo 
33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor, sendo que a infração ao aí disposto, 
constitui contra ordenação passível de aplica-
ção de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbus-
tos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer 
resíduos nos terrenos ou logradouros dos pré-

dios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e 
terrenos contíguos ou próximos dos prédios, 
árvores, arbustos, silvados, sebes ou resídu-
os de qualquer espécie, que possam constituir 
risco de incêndio, de saúde pública, é passível 
de coima graduada de uma vez até um máxi-
mo de cinco vezes o salário mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do 
Município, com base no atrás exposto, pro-
ceder 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 respe-
tivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a res-
petiva limpeza, procedendo ao corte do mate-
rial vegetal existente, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações dos sobrantes vegetais 
daí resultantes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 
do artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 
10 dias para se pronunciar, por escrito sobre 
esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão Municipal de Higiene 
Pública Espaços Verdes, nos dias úteis entre 
as 9,30h e as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo. 
Vila Nova de Gaia, 17 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 05/08/2013

EDITAL 431/2013
(PROC. N° 0328/2013 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, 
Vereadora do Pelouro de Salubridade Pública, 
no uso das suas competências delegadas pelo 
Exmº. Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, por despacho nº 71 de 
06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 
do artigo 70º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e por este meio que, através da 
Fiscalização efetuada pelos Serviços de Higie-
ne Pública da Direção Municipal da Presidência 
e da Sustentabilidade Ambiental, que tendo-
-se constatado que o terreno localizado na Rua 
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Major Pala, entre os nºs 32 e 48, freguesia de 
Santa Marinha, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo foco de insalubridade 
e perigo de incêndio, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regula-
mento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos 
e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atu-
almente em vigor, sendo que a infração ao aí 
disposto, constitui contra ordenação passível 
de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbus-
tos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer 
resíduos nos terrenos ou logradouros dos pré-
dios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e 
terrenos contíguos ou próximos dos prédios, 
árvores, arbustos, silvados, sebes ou resídu-
os de qualquer espécie, que possam constituir 
risco de incêndio, de saúde pública, é passível 
de coima graduada de uma vez até um máxi-
mo de cinco vezes o salário mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do 
Município, com base no atrás exposto, pro-
ceder 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 respe-
tivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a res-
petiva limpeza, procedendo ao corte do mate-
rial vegetal existente, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações dos sobrantes vegetais 
daí resultantes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 
do artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 
10 dias para se pronunciar, por escrito sobre 
esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão Municipal de Higiene 
Pública Espaços Verdes, nos dias úteis entre 
as 9,30h e as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 05/08/2013

EDITAL Nº 437/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
DE SUAS VILAS - FREGUESIA DA MADALENA
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de 
Gestão e Obras no Espaço Público da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara 
Municipal, tomada na reunião de 24 de Julho 
de 2013, foi aprovada a seguinte Postura Mu-
nicipal de Trânsito:
- Proibição da circulação a veículos pesados no 
sentido poente-nascente da Rua de Suas Vilas, 
entre a Rua Alcino Filipe da Costa e a Rua da 
Igreja da Madalena.
Para constar, se fez o presente edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal
Vila Nova de Gaia, 31 de Julho de 2013
A Diretora Municipal de Gestão e Obras no Es-
paço Público, (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL Nº 438/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
DA LAVOURA - FREGUESIA DA MADALENA
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de 
Gestão e Obras no Espaço Público da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara 
Municipal, tomada na reunião de 24 de Julho 
de 2013, foi aprovada a seguinte Postura Mu-
nicipal de Trânsito:
- Proibição da circulação a veículos pesados na 
Rua da Lavoura, no sentido norte-sul, a partir 
da Urbanização José Domingos Poças.
Para constar, se fez o presente edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal
Vila Nova de Gaia, 31 de julho de 2013
A Diretora Municipal de Gestão e Obras no Es-
paço Público, (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL Nº 439/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
DOS CHÃOS DO SOBREIRO - FREGUESIA DE 
MAFAMUDE
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de 
Gestão e Obras no Espaço Público da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara 
Municipal, tomada na reunião de 26 de Junho 
de 2013, foi aprovada a seguinte Postura Mu-
nicipal de Trânsito: 
Implementação do sinal de informação H4-via 
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pública sem saída à entrada da Rua dos Chãos 
do Sobreiro no entroncamento com a Rua das 
Corujeiras, na freguesia de Mafamude.
Para constar, se fez o presente edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 29 de julho de 2013
A Diretora Municipal de Gestão e Obras no Es-
paço Público, (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL 441/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regu-
lamento Municipal de Taxas e Compensações 

Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das 
competências delegadas por despacho n.º 71/
PCM/2009 do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, de 6 de novembro de 2009, com 
competência conferida pela Câmara na Reu-
nião Extraordinária realizada em 6 de novem-
bro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
22 de Julho de 2013, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação conferida 
pelo D.L. n.º 26/2010, de 30 de março, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licen-
ça de loteamento n.º47/86 para o lote n.º53, 
requerido em nome de Paulo Jorge Freire Ber-
nardino, que tem como objetivo a definição de 
um anexo destinado a lavandaria e alpendre, 
com área de implantação de 28,00m2. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado arti-
go 27.º ficam os proprietários dos lotes cons-
tantes do referido alvará de loteamento notifi-
cados para se pronunciarem sobre a alteração 
indicada, no prazo de 10 dias. 
O processo n.º2521/13 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento da 
GAIURB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira)

EDITAL 443/2013
(PROC. N° 1000/2012 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n° 1 do artigo 
70° do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado na Rua do Calvário, 
junto ao n.º 225, 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 33° e alínea b) do artigo 49° do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública"
Alínea b) do artigo 49°
"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, 
dê saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."

Data de Publicitação: 09/08/2013 
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Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado de VINTE DIAS, e, 
em caso de incumprimento desta notificação, e sem 
prejuízo do disposto em termos de matéria con-
tra-ordenacional (alínea b) de Regulamento atrás 
descrito, a Câmara Municipal poderá determinar a 
posse administrativa do prédio, para efeitos de ex-
ecução coerciva dos respetivos trabalhos de lim-
peza, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a),
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título o 
detenha, obrigado a ressarci-la dos respetivos cus-
tos, num prazo de 60 dias após a comunicação do 
montante correspondente da operação realizada. 
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do Código do Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 09 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL 444/2013
(PROC. N° 1212/2012 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n° 1 do 
artigo 70° do Código do Procedimento Adminis-
trativo que fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o logradouro da habitação 
localizada na Rua Luís de Camões, traseiras do n.º 
47, freguesia de Santa Marinha, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33° e alínea b) do artigo 49° do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública"

Alínea b) do artigo 49°
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado de VINTE DIAS, e, 
em caso de incumprimento desta notificação, e sem 
prejuízo do disposto em termos de matéria con-
traordenacional (alínea b) de Regulamento atrás 
descrito, a Câmara Municipal poderá determinar 
a posse administrativa do prédio, para efeitos de 
execução coerciva dos respetivos trabalhos de lim-
peza, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a),
Usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo o 
detenha, obrigado a ressarci-la dos respetivos cus-
tos, num prazo de 60 dias após a comunicação do 
montante correspondente da operação realizada. A 
falta de pagamento neste prazo dá lugar à cobran-
ça de dívida através de processo de execução fiscal, 
nos termos do Código do Procedimento Administra-
tivo e do Código do Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo
Vila Nova de Gaia, 17 de julho de 2013.
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL 445/2013
(PROC. N° 0013/2013 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n° 1 do artigo 
70° do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno localizado a norte do n.º 268 
da Rua Caetano Remeão, freguesia de Valadares, 
deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33° e alínea b) do artigo 
49° do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
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atualmente em vigor.
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública"
Alínea b) do artigo 49°
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado de VINTE DIAS, e, 
em caso de incumprimento desta notificação, e sem 
prejuízo do disposto em termos de matéria con-
traordenacional (alínea b) de Regulamento atrás 
descrito, a Câmara Municipal poderá determinar 
a posse administrativa do prédio, para efeitos de 
execução coerciva dos respetivos trabalhos de lim-
peza, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a),
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título o 
detenha, obrigado a ressarci-la dos respetivos cus-
tos, num prazo de 60 dias após a comunicação do 
montante correspondente da operação realizada. A 
falta de pagamento neste prazo dá lugar à cobran-
ça de dívida através de processo de execução fiscal, 
nos termos do Código do Procedimento Administra-
tivo e do Código do Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 09 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL 446/2013
(PROC. N° 0152/2013 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n° 1 do 
artigo 70° do Código do Procedimento Adminis-
trativo que fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o logradouro da habitação 

localizada na Rua de Bustes, n.º 268, freguesia de 
Canidelo, 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 33° e alínea b) do 
artigo 49° do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública"
Alínea b) do artigo 49°
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período de VINTE DIAS, e, em caso de 
incumprimento desta notificação, e sem prejuízo do 
disposto em termos de matéria contraordenacional 
(alínea b) de Regulamento atrás descrito, a Câmara 
Municipal poderá determinar a posse administra-
tiva do prédio, para efeitos de execução coerciva 
dos respetivos trabalhos de limpeza, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título o detenha, obrigado 
a ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 
60 dias após a comunicação do montante corre-
spondente da operação realizada. A falta de paga-
mento neste prazo dá lugar à cobrança de dívida 
através de processo de execução fiscal, nos termos 
do Código do Procedimento Administrativo e do Có-
digo do Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL 448/2013
(PROC. N° 0568/2012 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua Arco do Sameiro, traseiras do nº 94, 
freguesia de Valadares, deste concelho, através de 
Edital nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 70º 
do Código de Procedimento Administrativo para no 
prazo de 20 dias, contados da data da sua afixa-
ção (21-05-2013) proceder à limpeza do terreno 
em causa, ao abrigo do disposto no artigo 33º e 
na alínea b) do artigo 49º do Regulamento Munici-
pal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública 
de Vila Nova de Gaia, decorrido entretanto o prazo 
atrás referido, foi constatado que não cumpriu o 
que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 157º do Có-
digo de Procedimento Administrativo, fica pre-
sentemente 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 pré-
dio, a partir do próximo dia 20 de agosto de 2013 
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 (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado na Divisão Municipal de Higiene Pública e 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira) 
Despacho
Por meu despacho de 26-03-2013, como Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o prédio abaixo referenciado, através de 
notificação por Edital, a realização dos trabalhos de 
limpeza do terreno em causa, situado na Rua Arco 
do Sameiro, traseiras do nº 94, freguesia de Va-
ladares, 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 nº 
2 do artigo 157º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia tomará posse administrativa do citado prédio 
a partir do próximo dia 20 de agosto de 2013, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 26 de julho de 2013
A Vereadora com competência delegada, (despa-
cho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara nº 71 
de 06/11/2009), (Maria Mercês Duarte Ramos Fer-
reira)
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL 449/2013
(PROC. N° 0239/2011 - DMHP)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o ter-
reno sito nas traseiras das habitações do Largo da 
Areosa, do nº 102 ao nº 164, cuja entrada para o 
referido terreno se verifica na Rua da Cobela, frente 
ao nº 206, freguesia de Pedroso, deste concelho, 
através de Edital nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 70º do Código de Procedimento Administra-
tivo para no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (26-01-2012) proceder à limpeza do 
terreno em causa, ao abrigo do disposto no artigo 
33º e na alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, decorrido entretanto 
o prazo atrás referido, foi constatado que não cum-
priu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 157º do Código 
de Procedimento Administrativo, 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 23 de agosto de 2013 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-
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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 (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado na Divisão Municipal de Higiene Pública e 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)

Despacho
Por meu despacho de 13-12-2011, como Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o prédio abaixo referenciado, através de 
notificação por Edital, a realização dos trabalhos de 
limpeza do terreno em causa, situado nas trasei-
ras das habitações do Largo da Areosa, do nº 102 
ao nº 164 cuja entrada para o referido terreno se 
verifica na Rua da Cobela, frente ao nº 206, freg-
uesia de Pedroso, deste concelho, de forma a que o 
respetivo terreno cumpra o definido nesta matéria 
no Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos 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 nº 
2 do artigo 157º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia tomará posse administrativa do citado prédio 
a partir do próximo dia 23 de agosto de 2013, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 26 de julho de 2013
A Vereadora com competência delegada, (despa-
cho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara nº 71 
de 06/11/2009), (Maria Mercês Duarte Ramos Fer-
reira)
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL 450/2013
(PROC. N° 0722/2012 - DMHP)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 

proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
localizado entre o muro e terreno da habitação sita 
na Rua do Carvalhal Novo, nº 70, freguesia de Ar-
cozelo, deste concelho, com entrada pela Travessa 
do Carvalhal Novo da referida freguesia e concelho, 
através de Edital nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 70º do Código de Procedimento Administra-
tivo para no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (21/02/2013) proceder à limpeza do 
terreno em causa, ao abrigo do disposto no artigo 
33º e na alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, decorrido entretanto 
o prazo atrás referido, foi constatado que não cum-
priu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 157º do Código 
de Procedimento Administrativo, 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 27 de agosto de 2013 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 (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado na Divisão Municipal de Higiene Pública e 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)

Despacho
Por meu despacho de 07-02-2013, como Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o prédio abaixo referenciado, através de 
notificação por Edital, a realização dos trabalhos de 
limpeza do terreno em causa, situado entre o muro 
e terreno da habitação sita na Rua do Carvalhal 
Novo, nº 70, freguesia de Arcozelo, deste concelho, 
com entrada pela Travessa do Carvalhal Novo, da 
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referida freguesia e concelho, de forma a que o re-
spetivo 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 nº 
2 do artigo 157º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia tomará posse administrativa do citado prédio 
a partir do próximo dia 27 de agosto de 2013, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 26 de julho de 2013
A Vereadora com competência delegada, (despa-
cho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara nº 71 
de 06/11/2009), (Maria Mercês Duarte Ramos Fer-
reira)
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL 451/2013
(PROC. N° 0456/2012 - DMHP)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito nas traseiras da habitação localizada na Rua 
Padre António Vieira, nº 156, freguesia de Vilar de 
Andorinho, deste concelho, através de Edital nos 
termos da alínea d) do nº1 do artigo 70º do Código 
de Procedimento Administrativo para no prazo de 
20 dias, contados da data da sua afixação (12-12-
2012) proceder à gestão de combustíveis no refer-
ido terreno, conforme o disposto no nº 2 do artigo 
15º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, 
decorrido entretanto o prazo atrás referido, foi con-
statado que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos, nº 
4 do artigo 21º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho e nº 2 do artigo 157º do Código de 
Procedimento Administrativo, 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 24 de Setembro de 2013 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 (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário. .
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado na Divisão Municipal de Higiene Pública e 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Despacho
Por meu despacho de 14-11-2012, como Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o prédio abaixo referenciado, através de 
notificação por Edital, a realização dos trabalhos de 
Gestão de Combustíveis, nos termos definidos no 
nº 2 do artigo 15º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho, de terreno em causa, situado nas tra-
seiras da habitação localizada na Rua Padre António 
Vieira, nº 156, freguesia de Vilar de Andorinho, 
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 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 
nº 4 do artigo 21º do decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho e no nº 2 do artigo 157º do Código 
de Procedimento Administrativo, a Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia tomará posse administra-
tiva do citado prédio a partir do próximo dia 24 de 
Setembro de 2013, e pelo período estritamente ne-
cessário ao cumprimento do ordenado, com custas 
a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 26 de julho de 2013
A Vereadora com competência delegada, (despa-
cho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara nº 71 
de 06/11/2009), (Maria Mercês Duarte Ramos Fer-
reira)
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL 452/2013
(PROC. N° 0257/2013 - DMHP)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n º 1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efet-
uada pelos Serviços de Higiene Pública da Direção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
localizado na Alameda Dr. Oliveira Salazar, a na-
scente do n.º 145, freguesia de Olival, 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 
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 de 14 de 
janeiro, está consequentemente em incumprimen-
to 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 ter-
renos confinantes a edificações, designadamente 
habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas 
ou outros equipamentos, são obrigados a proceder 
à gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta daquelas edificações ou instalações, medida a 
partir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante.”
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º 
do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, com as 
alterações 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 respe-
tivo corte do material vegetal (estratos arbustivo e 
subarbustivo), numa faixa de 50 metros, relativa-
mente à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, 
incluindo o abate e/ou poda das árvores (estrato 
arbóreo) 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 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 De-
creto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 
de 14 de janeiro, constitui 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, 31 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL 453/2013
(PROC. N° 0330/2013 - DMHP)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efet-
uada pelos Serviços de Higiene Pública da Direção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
localizado na Tv. do Infante, contíguo ao n.º 105, 
freguesia de Perosinho, deste concelho, se encon-
tra coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo foco de insalubridade e perigo em caso 
de incêndio, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contra ordena-
ção passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
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Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar ex-
ecução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material veg-
etal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultantes 
ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 26 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL 454/2013
(PROC. N° 0330/2013 - DMHP)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do arti-
go 70º do Código do Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direção Mu-
nicipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambi-
ental, que tendo-se constatado que o terreno local-
izado no ângulo da Av. Afonso Domingues e Av. dos 
Sanatórios, freguesia de Valadares, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para a saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contra ordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º

“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar ex-
ecução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material veg-
etal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultantes 
ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 31 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL 455/2013
(PROC. N° 1055/2012 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efet-
uada pelos Serviços de Higiene Pública da Direção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, que tendo-se constatado que o terreno lo-
calizado nas traseiras dos nºs 202, 220 e 228 da 
Rua da Figueirinha, freguesia de Canelas, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação (matos, silvas) próxima de algumas 
edificações, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo foco de insalub-
ridade e de perigo face às habitações vizinhas, vio-
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lando o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor, sendo que a infração ao aí 
disposto, constitui contra ordenação passível de 
aplicação de coima.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar ex-
ecução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material veg-
etal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultantes 
ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 31 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL 456/2013
(PROC. N° 1202/2012 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efet-
uada pelos Serviços de Higiene Pública da Direção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, que tendo-se constatado que o terreno lo-

calizado nas traseiras de uma habitação em estado 
de abandono sita na Rua Loureiro de Baixo, entre 
os nºs 1214 e 1292 e confinando com a Rua do Bu-
raco, freguesia de Grijó, deste concelho, se encon-
tra coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo risco de incêndio, de saúde pública 
e consequentemente perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contra ordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar ex-
ecução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material veg-
etal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultantes 
ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL 457/2013
(PROC. N° 0100/2013 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do 
artigo 70º do Código do Procedimento Adminis-
trativo que fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno localizado na Rua 
Dr. Manuel Ramos, a nascente do n.º 92, fregue-
sia de Grijó, deste concelho, a proceder à gestão 
de combustível, relativos aos estratos arbustivo e 
subarbustivo, no prazo de VINTE DIAS, contados 
da data de afixação do presente edital, em virtude 
do referido terreno não cumprir os respetivos cri-
térios de gestão de combustível definidos no An-
exo do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 
17/2009 de 14 de Janeiro, estando consequente-
mente em incumprimento do disposto na alínea a) 
do n.º 1 e n.º 2 do artigo 15º do mesmo diploma 
legal, constituindo assim risco de incêndio e perigo 
para pessoas e bens.
- Prevê a alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º do Decre-
to-Lei n.º 124/2006 de 28/06
“Pela rede viária providencie a gestão de com-
bustível numa faixa lateral de terreno confinante 
numa largura não inferior a 10 metros.”
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham ter-
renos confinantes a edificações, designadamente 
habitações, 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 gestão de combustível 
com cerca de 20 metros de largura, relativamente 
à alvenaria exterior junto à edificação confinante, 
assim como numa largura não inferior a 10 met-
ros relativamente à via pública, não podendo ai-
nda ocorrer quaisquer acumulações de substâncias 
combustíveis, como lenha, madeira ou sobrantes 
vegetais, bem como outras substâncias altamente 
inflamáveis.
Decorrido o período de VINTE DIAS, e, em caso de 
incumprimento desta notificação, a Câmara Munici-
pal realizará os trabalhos de gestão de combustív-
el, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno, obrigado a ressarci-la dos re-
spetivos 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 do Pro-
cedimento Administrativo e do Código do Processo 
Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei nº 124/2006 
de 28 de junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00 € a 5.000,00 €, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00 € a 60.000,00 €, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 26 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL 458/2013
(PROC. N° 1200/2012 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 
70º do Código do Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado na Rua do Talho, junto 
ao n.º 186, freguesia da Madalena, 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, 
sebes, 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 
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quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período de VINTE DIAS, e, em caso de 
incumprimento desta notificação, e sem prejuízo do 
disposto em termos de matéria contraordenacional 
(alínea b) do Regulamento atrás descrito, a Câmara 
Municipal poderá determinar a posse administra-
tiva do prédio, para efeitos de execução coerciva 
dos respetivos trabalhos de limpeza, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título o detenha, obrigado 
a ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 
60 dias após a comunicação do montante corre-
spondente da operação realizada. A falta de paga-
mento neste prazo dá lugar à cobrança de dívida 
através de processo de execução fiscal, nos termos 
do Código do Procedimento Administrativo e do Có-
digo do Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 31 de julho de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 09/08/2013

EDITAL Nº 460/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA VEREDA 
JOÃO PAULO II - FREGUESIA DE CANIDELO
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Gestão 
e Obras no Espaço Público da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, Torna público que, por de-
liberação da Exma. Câmara Municipal, tomada na 
reunião de 26 de junho de 2013, foi aprovada a 
seguinte Postura Municipal de Trânsito:
- Sinal de paragem obrigatória (B2) na Vereda João 
Paulo II, junto ao entroncamento com a Rua João 
Paulo II; 
- Sinal de paragem obrigatória (B2) na Vereda João 
Paulo II, junto ao entroncamento com a Rua dos 
Chãos Vermelhos
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal
Vila Nova de Gaia, 5 de agosto de 2013 
A Diretora Municipal de Gestão e Obras no Espaço 
Público, (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 12/08/2013

EDITAL Nº 461/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DO 
ESPINHEIRO - FREGUESIA DE CANIDELO 
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Gestão 
e Obras no Espaço Público da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, Torna público que, por de-
liberação da Exma. Câmara Municipal, tomada na 

reunião de 21 de Junho de 2013, foi aprovada a 
seguinte Postura Municipal de Trânsito:
- IMPLEMENTAÇÃO DO SINAL DE TRÂNSITO DE 
PRÉ-SINALIZAÇÃO I8, EM ZONA ENVOLVENTE A 
RECINTO ESCOLAR, SITO NA RUA DO ESPINHEIRO, 
Nº 740, FREGUESIA DE CANIDELO.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal
Vila Nova de Gaia, 07 de agosto de 2013 
A Diretora Municipal de Gestão e Obras no Espaço 
Público, (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 13/08/2013

EDITAL Nº 462/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DO 
AGUEIRO - FREGUESIA DE MAFAMUDE
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Gestão 
e Obras no Espaço Público da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação de Câmara Mu-
nicipal, tomada na reunião de 26 de junho de 2013, 
foi aprovada a seguinte Postura Municipal de Trân-
sito:
- Rua do Agueiro: implementação de sentido úni-
co de circulação automóvel Oeste-Este na Rua do 
Agueiro, no troço compreendido entre o entronca-
mento com a Rua António Luis Gomes e a Avenida 
da República.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal
Vila Nova de Gaia, 2 de agosto de 2013
Diretora Municipal de Gestão e Obras no Espaço Pú-
blico, (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 13/08/2013

EDITAL Nº 463/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA JOSÉ 
FRANCISCO DIAS – FREGUESIA DE AVINTES
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Gestão 
e Obras no Espaço Público da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 21 de Junho 
de 2013, foi aprovada a seguinte Postura Municipal 
de Trânsito:
- IMPLEMENTAÇÃO DO SINAL DE TRÂNSITO H4 
(VIA PÚBLICA SEM SAÍDA) NA RUA JOSÉ FRANCIS-
CO DIAS, FREGUESIA DE AVINTES
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal Vila Nova de Gaia, 7 de 
agosto de 2013
A Diretora Municipal de Gestão e Obras no Espaço 
Público, (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 13/08/2013

EDITAL 466/2013
(PROC. N° 0391/2012 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
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dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha a habita-
ção localizada na Rua da Fábrica, n° 298-2° Dt.º. - 
F/T, freguesia de Oliveira do Douro, deste concelho, 
através de Edital nos termos da alínea d) do n° 1 
do artigo 70° do Código do Procedimento Adminis-
trativo para no prazo de 20 dias, contados da data 
da sua afixação (2013/01/10), proceder ao encer-
ramento de todas as aberturas janelas), de forma 
a evitar posterior situação de foco de insalubridade 
local, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 
49° do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
decorrido entretanto o prazo atrás referido, foi con-
statado que não cumpriu o que lhe foi ordenado,
Assim, nos termos do n° 2 do artigo 157° do Có-
digo do Procedimento Administrativo, fica pre-
sentemente 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 pré-
dio, a partir do próximo dia 08 de Outubro de 2013 
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 a habitação, 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 do Procedimento Ad-
ministrativo (n° 1 do artigo 155°) e do Código do 
Processo
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado 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, de 8 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Despacho
Por meu despacho de 2012/11/14, como Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o prédio abaixo referenciado, através de 
notificação por Edital, a realização dos trabalhos 
de encerramento de todas as aberturas (janelas), 

de forma a evitar posterior situação de foco de in-
salubridade local, localizado na Rua da Fábrica, n° 
298-2° Dt.º - F/T, freguesia de Oliveira do Douro, 
deste concelho, de forma a que a respetiva hab-
itação 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° 
2 do artigo 157° do Código do Procedimento Admin-
istrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio a par-
tir do próximo dia 08 de Outubro de 2013, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, de 08 de agosto de 2013
A Vereadora com competência delegada, (Maria 
Mercês Duarte Ramos Ferreira
Data de Publicitação: 14/08/2013

EDITAL 467/2013
(PROC. N° 0184/2012 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
localizado na Avenida da Junqueira, Vereda 1, en-
tre os nºs 94 e 72, freguesia de Gulpilhares, deste 
concelho, através de Edital nos termos da alínea d) 
do nº 1 do artigo 70º do Código do Procedimento 
Administrativo para no prazo de 20 dias, contados 
da data da sua afixação (2012/08/16), proceder à 
limpeza do terreno em causa, ao abrigo do disposto 
no artigo 33º e na alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, decorrido en-
tretanto o prazo atrás referido, foi constatado que 
não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 157º do Có-
digo do Procedimento Administrativo, fica pre-
sentemente 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 pré-
dio, a partir do próximo dia 01 de Outubro de 2013 
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 
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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 do Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código do 
Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado 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, 06 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Despacho
Por meu despacho de 2012/08/07, como Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o prédio abaixo referenciado, através de 
notificação por Edital, a realização dos trabalhos de 
limpeza do terreno em causa, localizado na Ave-
nida da Junqueira, Vereda 1, entre os nºs 94 e 72, 
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 nº 
2 do artigo 157º do Código do Procedimento Admin-
istrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio a par-
tir do próximo dia 01 de Outubro de 2013, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 06 de agosto de 2013
A Vereadora com competência delegada, (despa-
cho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara nº 71 
de 06/11/2009), (Maria Mercês Duarte Ramos Fer-
reira).
Data de Publicitação: 14/08/2013

EDITAL 468/2013
(PROC. N° 0191/2012 - DMHP)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 

entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito ao lado esquerdo do nº 200/214 da Rua dos 
Fogueteiros, freguesia de Avintes, deste concelho, 
através de Edital nos termos da alínea d) do nº1 
do artigo 70º do Código de Procedimento Adminis-
trativo para no prazo de 20 dias, contados da data 
da sua afixação (28-02-2013) proceder à gestão 
de combustíveis no referido terreno, relativamente 
aos estratos arbustivo, subarbustivo e arbóreo, 
conforme o disposto no nº 2 do artigo 15º e crité-
rios constantes no Anexo nº 1 da alínea A) e nº 2 
da alínea B) do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de 
Junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto 
– Lei nº 17/2009 de 14 de Janeiro, decorrido en-
tretanto o prazo atrás referido, foi constatado que 
não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos, nº 
4 do artigo 21º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho e nº 2 do artigo 157º do Código de 
Procedimento Administrativo, 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 Outubro de 2013 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 (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado 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, 08 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Despacho
Por meu despacho de 27/12/2012, como Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o prédio abaixo referenciado, através de 
notificação por Edital, a realização dos trabalhos de 
Gestão de Combustíveis, nos termos definidos no 
nº 2 do artigo 15º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho, de terreno em causa, situado ao lado 
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esquerdo do nº 200/214 da Rua dos Fogueteiros, 
freguesia de Avintes, 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 
nº 4 do artigo 21º do decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho e no nº 2 do artigo 157º do Código 
de Procedimento Administrativo, a Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Gaia tomará posse administra-
tiva do citado prédio a partir do próximo dia 04 de 
Outubro de 2013, e pelo período estritamente ne-
cessário ao cumprimento do ordenado, com custas 
a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 08 de agosto de 2013
A Vereadora com competência delegada, (despa-
cho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara nº 71 
de 06/11/2009), (Maria Mercês Duarte Ramos Fer-
reira)
Data de Publicitação: 14/08/2013

EDITAL 469/2013
(PROC. N° 0434/2012 - DMHP)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito no gaveto da Rua de S. Bento com a Rua dos 
Heróis, confinando com o nº 88 da Rua dos Heróis e 
com as traseiras de várias moradias sitas na Rua de 
Santo Isidro, freguesia de Pedroso deste concelho, 
através de Edital nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 70º do Código de Procedimento Administra-
tivo para no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (10-01-2013) proceder à limpeza do 
terreno em causa, ao abrigo do disposto no artigo 
33º e na alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, decorrido entretanto 
o prazo atrás referido, foi constatado que não cum-
priu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 157º do Có-
digo de Procedimento Administrativo, fica pre-
sentemente 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 27 de Setembro de 2013 

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 (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado 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, 01 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Despacho
Por meu despacho de 02-11-2012, como Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o prédio abaixo referenciado, através de 
notificação por Edital, a realização dos trabalhos de 
limpeza do terreno em causa, situado no gaveto da 
Rua de S. Bento com a Rua dos Heróis, confinando 
com o nº 88 da Rua dos Heróis e com as traseiras 
de várias moradias sitas na Rua de Santo Isidro, 
freguesia de Pedroso, deste 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 nº 
2 do artigo 157º do Código de Procedimento Admin-
istrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio a par-
tir do próximo dia 27 de Setembro de 2013, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 01 de agosto de 2013
A Vereadora com competência delegada, (despa-
cho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara nº 71 
de 06/11/2009), (Maria Mercês Duarte Ramos Fer-
reira)
Data de Publicitação: 14/08/2013
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EDITAL 470/2013
(PROC. N° 0248/2013 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efet-
uada pelos Serviços de Higiene Pública da Direção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, que tendo-se constatado que o o lote de 
terreno n.º 8, localizado a poente do n.º 199 da 
Rua de Guiões, freguesia da Madalena, deste con-
celho, se encontra coberto de densa e variada veg-
etação, está consequentemente sem qualquer tipo 
de manutenção, constituindo perigo de incêndio e 
de saúde pública, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contra ordena-
ção passível de aplicação de coima.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material veg-
etal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultantes 
ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 

Vila Nova de Gaia, 02 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 14/08/2013

EDITAL 471/2013
(PROC. N° 0433/2013 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efet-
uada pelos Serviços de Higiene Pública da Direção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, que tendo-se constatado que o logradou-
ro da habitação localizada na Rua do Flower, n.º 
643, com acesso pela Tv. do Flower, freguesia de 
Canidelo, deste concelho, se encontra revestido de 
muito lixo e vegetação, constituindo foco de insa-
lubridade, perigo violando o disposto na alínea b) 
do artigo 49º do Regulamento Municipal de Resídu-
os Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova 
de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração 
ao aí disposto, constitui contra ordenação passível 
de aplicação de coima.-
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o logradouro da habitação em causa, no 
sentido de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, bem como proceder à remoção/elimi-
nação do lixo existente no logradouro em questão, 
não podendo ter aí lugar quaisquer acumulações 
dos sobrantes vegetais daí resultantes ou outros 
resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
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Vila Nova de Gaia, 02 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 14/08/2013

EDITAL 472/2013
(PROC. N° 0373/2013 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do arti-
go 70º do Código do Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direção Mu-
nicipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambi-
ental, fica notificado o Exmo. Senhor Paulino Filipe 
Faria Pereira Mesquita, e na qualidade de propri-
etário do terreno/quintal/logradouro da habitação 
localizada na Rua do Carregal, n.º 404, freguesia 
de Canelas, deste concelho, o qual se encontra co-
berto de densa e variada vegetação, está conse-
quentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo de incêndio e/ou saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contra ordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à no-
tificação do referido proprietário, detentor do ter-
reno/quintal/logradouro em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material veg-
etal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultantes 
ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.

Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 02 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 14/08/2013

EDITAL 473/2013
(PROC. N° 0316/2013 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efet-
uada pelos Serviços de Higiene Pública da Direção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, que tendo-se constatado que o terreno lo-
calizado ao lado direito do n.º 275 da Rua N.ª Sr.º 
do Carmo, freguesia de Mafamude, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo risco de incêndio e/ou saúde 
pública e consequentemente perigo para pessoas e 
bens, violando o disposto no artigo 33º e alínea b) 
do artigo 49º do Regulamento Municipal de Resídu-
os Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova 
de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração 
ao aí disposto, constitui contra ordenação passível 
de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar ex-
ecução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material veg-
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etal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultantes 
ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 7 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 14/08/2013

EDITAL 474/2013
(PROC. N° 0321/2012 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efet-
uada pelos Serviços de Higiene Pública da Direção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
localizado na Rua das Chieiras, junto ao n.º 173, 
freguesia de Canidelo, deste concelho, se encon-
tra coberto de densa e variada vegetação (matos, 
silvas) próximas de algumas edificações, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo foco de insalubridade e de perigo face 
às habitações vizinhas e consequentemente perigo 
para pessoas e bens, violando o disposto no ar-
tigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui contra 
ordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-

nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar ex-
ecução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material veg-
etal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultantes 
ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 02 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 14/08/2013

EDITAL 475/2013
(PROC. N° 0156/2013 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efet-
uada pelos Serviços de Higiene Pública da Direção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, que tendo-se constatado que o terreno lo-
calizado nas traseiras do n.º 207 da Rua do Frengo, 
freguesia de Canelas, deste concelho, não cumpre 
os critérios de gestão de combustível, relativos aos 
estratos arbóreo, arbustivo e subarbustivo, defini-
dos no Anexo do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 
de junho, com as alterações introduzidas pelo De-
creto-Lei nº 17/2009 de 14 de janeiro, está conse-
quentemente em incumprimento do disposto no nº 
2 do artigo 15º do mesmo diploma legal, constitu-
indo 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 ter-
renos confinantes a edificações, designadamente 
habitações, 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 
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com as normas constantes do presente decreto-lei 
que dele faz parte integrante.”
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º 
do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, com as 
alterações 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 se ordenar no prazo de 
vinte dias, a execução aos respetivos trabalhos de 
gestão de combustível.
Deve consequentemente ser assegurado o respe-
tivo corte do material vegetal, numa faixa de 50 
metros, relativamente à alvenaria exterior dos ed-
ifícios confinantes, incluindo a realização de abate 
e/ou poda das árvores (salvaguardando-se aquelas 
que se encontram protegidas por lei – sobreiro) ex-
istentes no terreno em causa que não cumprem os 
critérios 1-A e 1-B do Anexo ao respetivo diploma 
legal, não podendo ainda ocorrer quaisquer acumu-
lações de substâncias combustíveis, como lenha, 
madeira ou sobrantes vegetais, e de outras sub-
stâncias 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.”
Mais fica notificado que, relativamente ao sobreiro 
existente, o qual se encontra com ramos sobre a 
edificação vizinha, não poderá proceder a qualquer 
intervenção, sem prévia avaliação e licença emitida 
pelo Instituto de Conservação da Natureza e Flo-
restas, nomeadamente através da Direção Regional 
de Florestas do Norte, no âmbito do disposto no n.º 
5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 
de maio, com a alteração introduzida pelo Decreto-
Lei n.º 155/2004 de 30 de junho.
Mais se comunica os contactos do Instituto de Con-
servação da Natureza e Floresta e da Direção Re-
gional de Florestas do Norte, para os devidos efei-
tos.
INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E 
FLORESTAS
Av. João Crisóstomo, n.º 26/28 – 1069–040 LIS-
BOA
Tel.: 21 312 4800 – Fax: 21 312 4980
Inf@afn.min-agricultura.pt 
DIREÇÃO REGIONAL DE FLORESTAS DO NORTE

Unidade de Gestão Florestal da Área Metropolitana 
do Porto e Entre Douro e Vouga
Av. 25 de Abril, n.º 2 – 4540-102 AROUCA
Tel.: 25 6944177 – Fax: 25 694 0634
E-mail: ugf.ampedv@afn.min-agricultura.p.t
A infração ao disposto no n.º 2 do artigo 15.º do De-
creto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 
de 14 de janeiro, constitui contra ordenação punív-
el pelo n.º 1 do artigo 38.º 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.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
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, 02 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 14/08/2013

EDITAL 485/2013
DRA. VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEI-
RO, Vereadora Adjunta do Presidente deste Mu-
nicípio, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, por despacho n° 39/PCM/2011, 
de 28 de Junho.
Faz saber, que fica por este meio notificada ALCINA 
EUNICE CARDOSO MAIA, arrendatária da habita-
ção sita na Praceta Almeida Garrett, N n.º 159 - 
R/C ESQ. -Valadares, deste Concelho, de que na 
sequência de deliberação da Câmara Municipal, to-
mada na Reunião de 24 de Julho de 2013, foi orde-
nado o despejo imediato do seu agregado familiar 
e respetivos bens, naquela morada, sendo-lhe con-
cedido o prazo de 30 dias seguidos, contados da 
data da afixação do presente Edital, para desocu-
par voluntariamente a habitação, deixando-a livre 
de pessoas e bens e fazer a entrega da respetiva 
chave na Gaiurb, EEM.
Tal deliberação camarária, fundamenta-se nas con-
clusões do Relatório Final, extraídas do Inquérito 
Sumário elaborado nos termos do Artigo 22° do 
Regulamento Municipal para o Arrendamento de 
Habitações Sociais, cujas cópias do respetivo pro-
cesso de despejo se encontram à disposição, a ser-
em levantadas na Gaiurb, urbanismo e habitação, 
EEM.
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
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Vila Nova de Gaia, 02 de agosto de 2013
A Vereadora, Veneranda Barbosa
Data de Publicitação: 23/08/2013

EDITAL 518/2013
DRA. VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEI-
RO, Vereadora Adjunta do Presidente deste Mu-
nicípio, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, por despacho n° 39/PCM/2011, 
de 28 de Junho.
Faz saber, que fica por este meio notificado JOSÉ 
AUGUSTO FERREIRA DE CASTRO, arrendatário da 
habitação sita na Rua Afonso Carvalho, n° 99, 1.° 
Ct. Trs. - Canelas, deste Concelho, de que na se-
quência de deliberação da Câmara Municipal, to-
mada na Reunião de 24 de Julho de 2013, foi orde-
nado o despejo imediato do seu agregado familiar 
e respetivos bens, naquela morada, sendo-lhe con-
cedido o prazo de 30 dias seguidos, contados da 
data da afixação do presente Edital, para desocu-
par voluntariamente a habitação, deixando-a livre 
de pessoas e bens e fazer a entrega da respetiva 
chave na Gaiurb, EEM.
Tal deliberação camarária, fundamenta-se nas con-
clusões do Relatório Final, extraídas do Inquérito 
Sumário elaborado nos termos do Artigo 22° do 
Regulamento Municipal para o Arrendamento de 
Habitações Sociais, cujas cópias do respetivo pro-
cesso de despejo se encontram à disposição, a ser-
em levantadas na Gaiurb, urbanismo e habitação, 
EEM.
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
Vila Nova de Gaia, 02 de Agosto de 2013
A Vereadora, Veneranda Barbosa
Data de Publicitação: 29/08/2013

EDITAL 520/2013
(PROC. N° 0377/2013 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n°1 do ar-
tigo 70° do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efet-
uada pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, que tendo-se constatado que o terreno lo-
calizado na Vereda 3 da Rua do Roseiral, entre os 
n.ºs 78 e 100, nomeadamente lote n° 29 do alvará 
de loteamento n° 48/87, freguesia de Mafamude, 
deste concelho, se encontra coberto de densa e 
variada vegetação, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, constituindo perigo 

de incêndio e/ou saúde pública, violando o disposto 
no artigo 33° e alínea b) do artigo 49° do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor, sendo que a infração ao aí disposto, con-
stitui contraordenação passível de aplicação de 
coima.-
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública"
Alínea b) do artigo 49°
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar ex-
ecução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material veg-
etal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultantes 
ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100° e n° 1 do 
artigo 101° do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, de 13 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 29/08/2013

EDITAL 521/2013
(PROC. N° 1090/2012 - DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n°1 do ar-
tigo 70° do Código de Procedimento Administra-
tivo e por este meio que, através da Fiscalização 
efetuada pelos Serviços de Higiene Pública da Di-
recção Municipal da Presidência e da Sustentabi-
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lidade Ambiental, que tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Fonte dos Arrependidos, junto 
ao n° 207, freguesia de Mafamude, deste concel-
ho, se encontra coberto de densa e variada veg-
etação, está consequentemente sem qualquer tipo 
de manutenção, constituindo perigo de incêndio 
e consequentemente perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33° e alínea b) do 
artigo 49° 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 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 
sebes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública"
Alínea b) do artigo 49°
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar ex-
ecução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material veg-
etal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultantes 
ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100° e n° 1 do 
artigo 101° do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de agosto 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 29/08/2013

EDITAL 522/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-

cias delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 de 
novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009.
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 22 de Agosto 
de 2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com a redação conferida pelo D.L. n.º 26/2010, de 
30 de março, que foi apresentado um pedido de 
alteração da licença de loteamento n.º 05/69 para 
o lote descrito na 2.ª Conservatória do registo Pre-
dial de Vila Nova de Gaia sob o n.º 1328/19870609, 
requerido em nome de Albino dos Reis Ramos, que 
tem como objetivo as seguintes alterações: 
a) Aumento da área de implantação e de construção 
da edificação principal; 
b) Introdução de 2 anexos destinados a arrumos na 
parte posterior do lote; 
c) Retificação da delimitação da profundidade do 
lote de acordo com as realidades do local. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º, ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 3603/12 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo (Mercês Ferreira) 

Data de Publicitação: 29/08/2013 
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EDITAL 523/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 de 
novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 19 de agosto 
de 2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 
redação conferida pelo D.L. n.º 26/2010, de 30 de 
março, que foi apresentado um pedido de alteração 
da licença de loteamento n.º 04/95 para o lote 232, 
requerido em nome de WILSON NEVES TAVARES 
DE OLIVEIRA, que tem como objetivo a subdivisão 
do lote 232 em dois lotes designados por lote 232 A 
e lote 232 B, sendo cada um dos lotes destinado a 
construção de uma moradia unifamiliar isolada, de 
r/chão e andar. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º, ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 657/13 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira) 

EDITAL 548/2013
TORNA-SE PÚBLICO, para efeitos do disposto no 
artigo 27° do Decreto-Lei n° 273/2009 de 01 de 
outubro, e artigo 91° da Lei n° 169/99, de 18 de 
setembro, que foi celebrado entre a Gaianima - Eq-
uipamentos Municipais, E.E.M. e os clubes Futebol 
Clube de Canelas 2010 e o Futebol Clube de Pe-
droso, os contratos programa de desenvolvimen-
to desportivo que se encontram disponíveis para 
consulta no Gabinete de Atendimento ao Munícipe 
(GAM), sito no Edifício dos Paços do Concelho.
Para constar e devidos efeitos, vai o presente edital 
ser afixado e publicado nos termos legais.
Vila Nova de Gaia, 30 de agosto de 2013.
O Vice-Presidente, Firmino Pereira
Data de Publicitação: 30/08/2013

EDITAL 549/2013
JOSÉ MIRANDA DE SOUSA MACIEL, PRESIDENTE 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRE-
SA MUNICIPAL ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE 
GAIA, E.M, S.A.
TORNA PÚBLICO nos termos do n.º 1 do art.º 17.° 
do Decreto-lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, os 
resultados obtidos nas análises efetuadas à água 
destinada ao consumo humano de 1 de abril até 30 
de junho de 2013.
Vila Nova de Gaia, 26 de agosto de 2013. 
O Presidente do Conselho de Administração, (José 
Miranda de Sousa Maciel)

Data de Publicitação: 29/08/2013 
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