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A.1 ATA N.º 17
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
03 DE AGOSTO DE 2015
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira; 
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa; 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
PRESIDIU À REUNIÃO: O Senhor Presidente da Câ-
mara, Prof. Dr. Eduardo Vítor de Almeida Rodrigues
SECRETARIOU A REUNIÃO: A Senhora Diretora Mu-
nicipal de Administração e Finanças
HORA DA ABERTURA: 15 HORAS 
HORA DE ENCERRAMENTO: 16 HORAS e 30 MINU-
TOS

PONTO PRÉVIO
O Senhor Presidente apresentou felicitações ao Se-
nhor Vereador Firmino Pereira, pela sua indigitação, 
em lugar elegível, a deputado.
O Senhor Vereador Firmino Pereira solicitou que 
seja agendado para a próxima reunião de Câmara 
“o Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial 
da Área Metropolitana do Porto, que foi aprovado 
no Conselho Metropolitano do Porto”. O Senhor Pre-
sidente disse que era possível.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ATAS Nº S 15 E 16 
DAS REUNIÕES DE CÂMARA REALIZADAS EM 06 
DE JULHO DE 2015 (ORDINÁRIA) E 20 DE JULHO 
DE 2015 (PÚBLICA), RESPETIVAMENTE.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente as atas nº s 15 e 16 das reuniões 
de câmara realizadas em 06.07.2015 (ordinária) e 
20.07.2015 (pública), respetivamente.
Não votaram, por não estarem presentes na reu-
nião de câmara de 06.07.2015 (ata nº15) a Senho-
ra Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira e o Senhor 
Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E AS 

INSTITUIÇÕES GESTORAS DO PROJETO GAI@
PRENDE+ - PROPOSTA DE DENÚNCIA 
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 1, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ À Câma-
ra. 27.07.2015”
O Sr. Presidente informou que foi feita uma ava-
liação externa aos protocolos com as instituições 
gestoras do Gai@prende+, que se constatou que 
houve instituições que de alguma forma mostraram 
dificuldade ou pouco interesse ou até quiseram sair 
do programa, daí esta proposta de denúncia dos 
protocolos.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, denun-
ciar o protocolo celebrado entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e as Instituições Gestoras do Projeto 
GAI@PRENDE+, nos termos propostos.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA IMPLEMEN-
TAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO “GAI@PRENDE+” 
NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ À Câma-
ra. 28.07.2015”
O Sr. Presidente disse que este ponto é consequen-
te do anterior, que denunciados os protocolos com 
as instituições gestoras do projeto, importa garan-
tir os novos protocolos para o programa do próximo 
ano letivo, que as espectativas do município foi fa-
zer no final do ano uma avaliação ao funcionamen-
to do programa, que como se sabe tinha começado 
com dificuldades, fora do tempo, fora de data, mas 
que efetivamente tinha começado, que era esse o 
objetivo. Que este ano foi possível fazer um ba-
lanço do que corria mal, considerando-o como o 
ano zero e avançar para um modelo mais coeren-
te, assumindo um protocolo para dois anos letivos, 
dando assim alguma estabilidade às Instituições 
gestoras do projeto, um programa mais focado na 
sala de estudo, com a diversificação de algumas 
atividades. Disse ainda que as famílias com baixos 
recursos terão mais apoio e que a proposta reflete 
um programa mais renovado. 
O Sr. Vereador Sr. Firmino, disse que se constata 
uma redução das Instituições que vão implementar 
o Projeto Educativo Gai@prende+ e solicitou escla-
recimento sobre qual a área de influência que cada 
Instituição vai trabalhar. Informou ainda que havia 
um erro na página 10 da proposta na Tabela de 
Preços. 
O Sr. Presidente, disse que na próxima reunião será 
apresentado o mapeamento das áreas de interven-
ção e que o valor será corrigido, passando a constar 
37,50 €, ao invés de 37,05 €.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de colaboração para a implementação 
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do projeto educativo “GAI@PRENDE+, no âmbito 
da Componente de Apoio à Família, nos termos 
protocolados, corrigindo o valor constante da pá-
gina 10 do referido protocolo, passando a constar 
€37,50, ao invés de €37,05.
Os Vereadores do PSD solicitaram a apresentação 
do mapeamento das áreas de intervenção, como 
condição do seu voto favorável.
PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL A CRIANÇAS 
COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 
(NEE) – GAIA€@PRENDE + (INCLUSÃO)
EDOC 2015/36784 
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 3, apenas 
no original. 
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ À Câma-
ra. 28.07.2015”
O Senhor Presidente explicou que este programa é 
direcionado para um grupo específico de crianças, 
e que num primeiro tempo dará resposta ao ano le-
tivo normal, em que a Câmara assume gratuidade, 
independente do escalão, para todas as crianças, 
e um segundo tempo para as pausas letivas, para 
que os pais possam ter um enquadramento para os 
filhos, assumindo para isso parcerias com diversas 
entidades, com o objetivo de dar resposta às neces-
sidades destas crianças, com uma componente de 
especificidade às suas problemáticas e aperfeiçoan-
do a sua aprendizagem, mas sempre que possível, 
a inclusão em atividades que as outras crianças es-
tão a desenvolver no âmbito do Gai@prende+.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o programa de Apoio Municipal a Crianças com 
Necessidades Educativas Especiais (NEE) - “GAI@
PRENDE+ (Inclusão), nos termos propostos.
PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE REABI-
LITAÇÃO URBANA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 4, apenas 
no original. Despacho do Sr. Presidente da Câmara. 
“ À Câmara. 24.07.2015”
O Senhor Presidente, disse que este processo esta-
va a ser conduzido por etapas, no entanto o gover-
no lançou as candidaturas aos PEDU’S, no final do 
mês de junho, dando como limite de apresentação 
das mesmas até 10 de setembro, o que obrigou a 
aceleração de todo este processo, que se avançou 
para a aprovação das ARU’S, e que paralelamente 
estão a ser preparadas as candidaturas ao PEDU’S 
para a concretização dos objetivos propostos, que 
é uma proposta de delimitação que basicamente 
transporta para as ARU’S o conceito que se tem 
vindo a discutir, até de mandatos anteriores.
Acrescentou ainda que coloca à discussão esta pro-
posta e que trará aos senhores vereadores os tra-
balhos que forem desenvolvidos nos PEDU’S. Que 
simultaneamente assume uma discussão sobre as 
ARU’S, ainda que já à posteriori desta aprovação, 

mas contingente a uma redefinição das ARU’S, que 
não é um documento definitivo, que é um docu-
mento passível de ser ajustado em função de algu-
mas propostas e necessidades que surjam.
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto disse que estava 
consciente da importância desta proposta, não só 
na reabilitação face ao desenvolvimento e reabili-
tação dos centros urbanos e todas as suas áreas 
degradadas, que fez uma leitura mais atenta e por-
menorizada constatando que em Vilar do Paraíso 
existem diversos locais que deveriam ser enqua-
drados na área de delimitação de áreas de reabili-
tação urbana.
O Sr. Presidente ficou com esta recomendação, re-
ferindo que se fossem enquadrados todos os pon-
tos, todo o concelho seria delimitado, solicitou ao 
Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto o favor de enviar as 
suas notas por escrito para serem remetidas aos 
técnicos.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de delimitação de áreas de Reabilitação 
Urbana de Vila Nova de Gaia, nos termos apresen-
tados.
A Sr.ª Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Silva Ci-
dade Oliveira ausentou-se da reunião.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E AUDI-
ÊNCIA JORNAL REGIONAL, LDª
EDOC 2015/36273
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 5, apenas 
no original. Despacho do Sr. Presidente da Câmara. 
“ À Câmara. 29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, retificar 
a designação da entidade apresentada e aprovar o 
protocolo de colaboração a celebrar entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e Ferreira Leite Comunica-
ções Ld.ª., nos termos protocolados.
CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E A CMPL – PORTO LAZER – EMPRESA DE DESPOR-
TO E LAZER DO MUNICÍPIO DO PORTO – EVENTO 
“XI JOGOS DO EIXO ATLÂNTICO
EDOC 2015/31735 
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 6, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ À Câma-
ra. 28.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato de Patrocínio Desportivo a celebrar en-
tre o Município de Vila Nova de Gaia e a CMPL – 
Porto Lazer do Município do Porto, para o evento do 
Eixo Atlântico, nos termos apresentados.
ADESÃO DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA A 
RETE – ASSOCIAZIONE PER LA COLLABORAZIONE 
TRA PORTI E CITTÀ 
EDOC 2015/29085 
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Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ À Câma-
ra. 29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, subme-
ter a aprovação da Assembleia Municipal a adesão 
do Município de Vila Nova de Gaia à RETE – Asso-
ciazione Per La Collaborazione Tra Porti e Cittá.
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO 
CONTEÚDO DO RELATÓRIO FINAL REFERENTE AO 
ATO DE ADJUDICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTINAS ESCOLARES, 
APRESENTADA PELO CONCORRENTE EUREST 
(PORTUGAL) – SOCIEDADE EUROPEIA DE RESTAU-
RANTES, LDA
EDOC 2015/36493
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 8, apenas 
no original.
Vem à Câmara para ratificação.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ Aprovo 
nos termos propostos. À Câmara para ratificação. 
27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Senhor Presidente datado de 
2015.07.27, que aprovou o proposto na informação 
da Direção Municipal Para a Inclusão Social.
CONCURSO PÚBLICO PARA “AQUISIÇÃO E INS-
TALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TENDO EM VISTA A 
MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DE VILA NOVA DE 
GAIA” – INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO ADMI-
NISTRATIVA – INF 78/DAJ
EDOC/2015/36925
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 9, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ Concordo. 
À Câmara para ratificação. 28.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratifi-
car o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 
datado de 28.07.2015 que indeferiu a impugnação 
administrativa do Relatório Final, do concurso em 
epígrafe, apresentada pela Empresa Cunha Bastos, 
Ld.ª, nos termos da informação 78/DAJ.
PROCESSO SUMÁRIO DO 6º JUÍZO CÍVEL DO TRI-
BUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE VILA NOVA DE 
GAIA SOB O Nº 7658/11.3TBVNG, MOVIDA POR 
MANUEL TEIXEIRA FARIA CONTRA O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E EMPRESAS ÁGUAS DE 
GAIA - INF 267/C/DAJ
EDOC/2015/34717
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 10, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
21.07.2015”

Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO Nº 2685/10.0BEPRT DA UNIDADE OR-
GÂNICA 1 DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FIS-
CAL DO PORTO – INF 271/C/DAJ
EDOC/2015/35126
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 11, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
21.07.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO Nº 1804/12.7BEPRT 
- PROPOSTO POR JOSÉ CARDOSO & HELENA, LDA 
CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE 
GAIA – INF.288/C/DAJ
EDOC/2015/36597
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 12, apenas 
no original 
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
29.07.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
OPOSIÇÃO A PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 
2155/08.7BEPRT- INTENTADA POR CAIXA GERAL 
DE DEPÓSITOS CONTRA A CÂMARA MUNICIPAL DE 
VILA NOVA DE GAIA- INF.291/C/DAJ
EDOC/2015/36362
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 13, apenas 
no original
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “Às APBG, 
À Câmara. 29.07.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO DE INSOLVÊNCIA Nº 958/14.2T8 VN-
GAIA – INSTÂNCIA CENTRAL -2ª SECÇÃO COMÉR-
CIO-J2 – INSOLVENTE: LATUR – SOCIEDADE DE 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS 
LDA – CREDOR: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA – INF.287/C/DAJ
EDOC/2015/36637
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 14, apenas 
no original
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À DMAF, À 
Câmara. 27.07.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DO ÓNUS DE APRE-
ENSÃO DE DIVERSOS BENS EM PROCESSO DE IN-
SOLVÊNCIA DE DIVERSOS LOTES DO LOTEAMENTO 
COM O ALVARÁ Nº 16/04, DE 21 DE JULHO – INF. 
278/C/DAJ
EDOC/2015/53726
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 15, apenas 
no original
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
27.07.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A CE-
LEBRAÇÃO DE “CONTRATO DE CONCESSÃO DA 
GESTÃO E CONSERVAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 
APTAS AO ALOJAMENTO DE REDES DE COMUNICA-
ÇÕES ELETRÓNICAS DO DOMÍNIO MUNICIPAL DE 
VILA NOVA DE GAIA” – ABERTURA DE PROCEDI-
MENTO – INF 77/DAJ
EDOC/2015/36709
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 16, apenas 
no original
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ À Câma-
ra. 28.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, subme-
ter a aprovação da Assembleia Municipal o con-
curso público com publicidade internacional para a 
concessão da Gestão e Conservação das Infraestru-
turas Aptas ao Alojamento de Redes de Comunica-
ções Eletrónicas do Domínio Municipal de Vila Nova 
de Gaia – autorização de procedimento, aprovação 
de peças do processo e designação do júri, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELOS BOMBEIROS MUNICIPAIS NO 
EVENTO “3ª CAMINHADA DOS SORRISOS E AFE-
TOS”, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO PORTUGUE-
SA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE 
MENTAL 
EDOC/2015/23818
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 17, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ À Câma-
ra. 27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa devida por servi-
ços prestados pelos Bombeiros Sapadores e Prote-
ção Civil, solicitado pela Associação Portuguesa de 
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELOS BOMBEIROS MUNICIPAIS  NO 
EVENTO “MEETING JOVEM CIDADE DE GAIA 2015”, 
SOLICITADO PELO CLUBE DE ATLETISMO DE AVIN-
TES
EDOC/2015/33598
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 18, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ À Câma-
ra. 27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa devida por servi-
ços prestados pelos Bombeiros Sapadores e Pro-
teção Civil, solicitado pelo Clube de Atletismo de 
Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELOS BOMBEIROS MUNICIPAIS NO 

EVENTO “WATER SLIDE FESTIVAL”, SOLICITADO 
PELA EMPRESA ÁGUAS DE GAIA, EM
EDOC/2015/34025
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 19, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ À Câma-
ra. 27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa devida por servi-
ços prestados pelos Bombeiros Sapadores e Prote-
ção Civil, solicitado pela Empresa Municipal Águas 
de Gaia, EM, nos termos informados.
RECURSO HIERÁRQUICO – PROCESSO 126/VT/2014 
– GRIJÓ E SERMONDE – INF. Nº 1262014/35 F
EDOC/2015/35509
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 20, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ À Câma-
ra. 27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, manter 
o ato recorrido e indeferir o recurso hierárquico in-
terposto por José de Jesus Costa, relativo ao pro-
cesso 126/VT/2014 – Grijó e Sermonde, nos ter-
mos informados.
ABONO DESPESA PARA ALMOÇO – INT-
-CMVNG/2015/18390 
EDOC/2015/35047
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 21, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ À Câma-
ra. 27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade.
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO VALOR TOTAL DE 
8.750 EUROS (750 EUROS X 11 COLETIVIDADES 
A DESFILE + 250 EURO PARA ASSOCIAÇÃO RE-
CREATIVA DE CANIDELO – GRUPO DE CANTARES 
“OS CHALADOS” + 250 EUROS PARA ASSOCIAÇÃO 
RECREATIVA MAREANTES DO RIO DOURO) – MAR-
CHAS DE SÃO JOÃO 2015
EDOC/2015/29915
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 22, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ À Câma-
ra. 29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a atribuição de subsídios a diversas coletividades 
no montante global de € 8.750,00 (oito mil e se-
tecentos e cinquenta euros) para a Marchas de S. 
João 2015, nos termos propostos.
REEMBOLSO DO MONTANTE DE 50% DO VALOR DA 
TAXA DE OCUPAÇÃO DA FEIRA DA AFURADA RELA-
TIVO AO MÊS DE JUNHO, ENTRETANTO PAGA DE-
VIDO AS FESTAS DE SÃO PEDRO E ANULAÇÃO DAS 
CERTIDÕES DE DÍVIDA ENTRETANTO EMITIDAS
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EDOC/2015/29874
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 23, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ À Câma-
ra. 27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o reembolso do montante de 50% do valor da taxa 
de ocupação da Feira de Afurada relativo ao mês de 
Junho e anulação das certidões de dívida entretan-
to emitidas, nos termos informados.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA E O VILA FUTEBOL 
CLUBE – RETIFICAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DA ENTI-
DADE APROVADO EM DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 
DE 20/07/2015
EDOC/2015/36872
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 24, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ À Câma-
ra. 29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de colaboração a celebrar entre  o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o Vila Futebol Clube, 
retificando a designação da coletividade, aprovada 
em reunião de câmara de 20 de julho de 2015, nos 
termos protocolados.
CONTRATO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO 2015 ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E 
CULTURAL SANTA ISABEL - RETIFICAÇÃO DA DELI-
BERAÇÃO DE CÂMARA DE 20/07/2015
EDOC/2015/36871
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 25, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ À Câma-
ra. 29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato programa de desenvolvimento desporti-
vo 2015 a celebrar entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e a Associação Desportiva e Cultural San-
ta Isabel, retificando o objeto do referido contrato 
programa, aprovada em reunião de câmara de 20 
de julho de 2015.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A CASA DA MÚSICA 
NO DIA 14 DE JULHO DE 2015, SOLICITADO PELA 
ABRAÇO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOAS 
COM VIH-SIDA
EDOC/2015/34177
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 26, apenas 

no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, na desloca-
ção à Casa da Música, no dia 14 de Julho de 2015, 
solicitado pela Abraço - Associação de Apoio a Pes-
soas com VIH.SIDA, nos termos informados.
Ausentaram-se da reunião o Sr.º Presidente da Câ-
mara, Prof. Dr. Eduardo Vítor de Almeida Rodrigues 
e o Sr.º Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A ÓBIDOS NO 
DIA 18 E 19 DE JULHO DE 2015, SOLICITADO PELO 
CLUBE DE FUTEBOL DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/34203
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 27, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, na desloca-
ção a Óbidos, nos dias 18 e 19 de Julho de 2015, 
solicitado pelo Futebol de Oliveira do Douro, nos 
termos informados.
Entram na reunião o Sr.º Presidente da Câmara, 
Prof. Dr. Eduardo Vítor de Almeida Rodrigues e o 
Sr.º Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A VISEU NO DIA 18 
DE JULHO DE 2015, SOLICITADO PELO RANCHO 
FOLCLÓRICO DE VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/35037
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 28, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, na desloca-
ção a Viseu, no dia 18 de Julho de 2015, solicitado 
pelo Rancho Folclórico de Vilar do Paraíso, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A GUIMARÃES 
NO DIA 18 DE JULHO DE 2015, SOLICITADO PELO 
GRUPO FOLCLÓRICO DA MADALENA
EDOC/2015/35005
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 29, apenas 
no original.
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Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, na deslo-
cação a Guimarães, no dia 18 de Julho de 2015, 
solicitado pelo Grupo Folclórico da Madalena, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DEVIDAS NO VA-
LOR DE € 17,86 (DEZASSETE EUROS E OITENTA E 
SEIS CÊNTIMOS) E € 25,32 (VINTE E CINCO EU-
ROS E TRINTA E DOIS CÊNTIMOS) RESPEITANTES 
A EMISSÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E 
REALIZAÇÃO DE VISTORIA AO RECINTO NO ÂM-
BITO DAS FESTAS EM HONRA DE SÃO PEDRO DA 
AFURADA, SOLICITADO PELO UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFU-
RADA
EDOC/2015/28557
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº.30, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da instalação de recinto improvisado, 
e realização de vistoria ao recinto, no âmbito das 
festas em honra de São Pedro da Afurada, solicita-
do pela União das Freguesias de Santa Marinha e 
São Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DEVIDAS NO VA-
LOR DE € 17,86 (DEZASSETE EUROS E OITENTA E 
SEIS CÊNTIMOS) E € 25,32 (VINTE E CINCO EU-
ROS E TRINTA E DOIS CÊNTIMOS) RESPEITANTES 
A EMISSÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E 
REALIZAÇÃO DE VISTORIA AO RECINTO NO ÂM-
BITO DAS FESTAS EM HONRA DE SÃO PEDRO DA 
AFURADA, SOLICITADO PELO UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFU-
RADA
EDOC/2015/28558
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 31, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela emissão de licença de funcionamento e reali-
zação de vistoria de recinto, no âmbito das festas 
em honra de São Pedro da Afurada, solicitado pela 
União das Freguesias de Santa Marinha e São Pedro 
da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 
RECINTO ITINERANTE – SANTA MARINHA
EDOC/2015/30615
Foi presente o documento referido em epígrafe que 

se anexa no final por fotocópia sob o nº. 32, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.28.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela emissão de licença de funcionamento e rea-
lização de vistoria de recinto itinerante, no âmbito 
das festas em honra de Santa Marinha 2015, solici-
tado pela União das Freguesias de Santa Marinha e 
São Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 
RECINTO IMPROVISADO – V FESTA DA BIFANA NO 
AREINHO DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/33368
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 33, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.28.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela emissão de licença de funcionamento e reali-
zação de vistoria de recinto improvisado, no âmbito 
da “V Festa da Bifana de Oliveira do Douro, solici-
tado pela Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, 
nos termos informados.
CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTER-
NACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES 
MUNICIPAIS - PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE RE-
LATÓRIO FINAL DO JÚRI E ADJUDICAÇÃO 
EDOC 2015/9876
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 34, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o relatório final do júri do procedimento e adjudicar 
a contratação da aquisição de energia elétrica para 
as instalações municipais, nos termos informados.
CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO, 
SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDA-
DES AQUÁTICAS - PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE 
RELATÓRIO FINAL DO JÚRI E ADJUDICAÇÃO 
EDOC 2015/18949
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 35, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
O Sr. Vereador Sr. Firmino solicitou um esclareci-
mento ao Vereador do Desporto, Dr. Guilherme de 
Aguiar, pois considera que a empresa proposta para 
a adjudicação desta prestação de serviços não tem 
preparação e experiência para este tipo de ativida-
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de
O Sr. Vereador Dr. Guilherme de Aguiar disse par-
tilhar do mesmo receio, informando não conhecer 
bem a Empresa, no entanto garantiu uma fiscaliza-
ção mais rigorosa ao serviço realizado.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o relatório final do júri do procedimento daí resul-
tando, o não provimento das pronúncias/reclama-
ções apresentadas pelos fundamentos expostos, e, 
a adjudicação à concorrente Espalha Ideias, Ativi-
dades de Tempos Livres, Ld.ª, nos termos informa-
dos.
DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DO-
MÍNIO PRIVADO MUNICIPAL DO ARRUAMENTO CA-
MINHO DAS AGRIEIRAS, FREGUESIA DE ARCOZE-
LO
INT-CMVNG/2015/18996
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 36, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, subme-
ter a aprovação da Assembleia Municipal a desa-
fetação do domínio público para o domínio priva-
do municipal do arruamento denominado Caminho 
das Agrieiras, Freguesia de Arcozelo, com a área de 
580 m2, e autorizar a permuta daquele traçado por 
uma parcela de terrena propriedade do requerente 
com a área de 580 m2, sita no Lugar de Mira, na re-
ferida Freguesia de Arcozelo, nos termos da infor-
mação da Divisão de Património e Expropriações.
ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA DO LOTE 5 DO PARQUE 
EMPRESARIAL DE SÃO FÉLIX DA MARINHA, À EM-
PRESA À ARTEVASI, NOS TERMOS E CONDIÇÕES 
DA HASTA PUBLICA REALIZADA 
EDOC 2015/26279
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 37, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a adjudicação definitiva do Lote 5 do Parque Em-
presarial de São Félix da Marinha à Empresa Arte-
vasi, nos termos da hasta pública realizada.
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO 
DESPORTIVO DA ARRÁBIDA – ANULAÇÃO DA DE-
LIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 06/06 de 2005
EDOC 2015/27033
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 38, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, anular a 
deliberação de Câmara de 06/06/2005 que aprovou 
o apoio financeiro ao grupo desportivo da arrábida, 

nos termos informados.
CONTRATO DE PARTILHA DE POUPANÇAS LÍQUI-
DAS – À CÂMARA PARA ASSUNÇÃO DE ENCARGOS 
PLURIANUAIS
EDOC 2015/27725
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 39 apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a assunção de encargos plurianuais do contrato de 
Partilha de Poupanças líquidas.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA ALAMEDA 
BELA VISTA, EM SEIXEZELO 
EDOC/2015/26483
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 40, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Alameda Bela 
Vista, Seixezelo, União das Freguesias de Pedroso 
e Seixezelo, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DA 
TORRENTE, EM SANDIM 
EDOC/2015/30567
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 41, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua da Torrente, 
Sandim, União das Freguesias de Sandim, Olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA RO-
DRIGUES DE FREITAS, EM SANTA MARINHA 
EDOC/2015/28779
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 42, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua Rodrigues 
de Freitas, Santa Marinha, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DO 
AREINHO, EM OLIVEIRA DO DOURO 
EDOC/2015/27593
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 43, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
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ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua do Areinho, 
Oliveira do Douro, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA QUIN-
TA DA FARFA, EM S. FÉLIX DA MARINHA 
EDOC/2015/19967
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 44, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Quinta da Farfa, 
S, Félix da Marinha, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA TRAVESSA 
DA CERÂMICA DE VALADARES, VALADARES
EDOC/2015/22420
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 45, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Travessa da Ce-
râmica de Valadares, Valadares, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NO LARGO DA 
IGREJA, ENTRE A RUA DE SÃO FÉLIX E A RUA DO 
CRUZEIRO/MOINHO, FREGUESIA DE SÃO FÉLIX DA 
MARINHA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM 
HONRA DOS MÁRTIRES S. FÉLIX E S. SEBASTIÃO, 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO 
FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2015/32638
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 46, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa por interrupção 
de trânsito no Largo da Igreja, entre a Rua de São 
Félix e a Rua do Cruzeiro/Moinho, Freguesia de S. 
Félix da Marinha, devido à realização das festas em 
honra dos Mártires S. Félix e S. Sebastião, solicita-
do pela Junta de Freguesia de São Félix da Marinha, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA NUNO 
GUIMARÃES E RUA LUIS CAMÕES, DEVIDO A REA-
LIZAÇÃO DAS FESTAS DE SÃO PEDRO, SOLICITA-
DO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SERZEDO E 
PEROSINHO
EDOC/2015/28459
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 47, apenas 

no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa por interrupção 
de trânsito na Rua Nuno Guimarães e Rua Luís Ca-
mões, devido à realização das festas em honra de 
S. Pedro, solicitado pela União das Freguesias de 
Serzedo e Perosinho, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA AVENIDA 
ARCOS DO SARDÃO, DEVIDO A REALIZAÇÃO DAS 
FESTAS EM HONRA DE SANTIAGO, SOLICITADO 
PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEI-
RA DO DOURO
EDOC/2015/34623
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 48, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa por interrupção 
de trânsito na Avenida Arcos do Sardão, devido à 
realização das festas em honra de S. Tiago, solici-
tado pela Fábrica da Igreja paroquial de Oliveira do 
Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DA FIR-
MEZA ENTRE A RUA JOÃO PAULO II E A TRAVESSA 
DA FIRMEZA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO 
SERZEDO CULTURAL, SOLICITADO PELA UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2015/35023
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 49, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa por interrupção 
de trânsito na Avenida Arcos do Sardão, devido à 
realização das festas em honra de S. Tiago, solici-
tado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Oliveira do 
Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NO LARGO DA 
PRAIA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA 
FESTA ANIMARIO, SOLICITADO PELA UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRES-
TUMA
EDOC/2015/32684
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 50, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
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a dispensa de pagamento de taxa por interrupção 
de trânsito no Largo da Praia, devido à realização 
do evento AnimaRio, solicitado pela União de fre-
guesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO RUA DE SAN-
TO ANTÓNIO, ALAMEDA DE ARNELAS, RUA DR. 
ANTÓNIO MAGALHÃES E RUA TEOTÓNIO COSTA, 
DEVIDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO PROCISSÃO 
DA FESTA EM HONRA DO SENHOR DO TRIUNFO- 
ARNELAS, SOLICITADO PELA UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/35463
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 51, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa por interrupção 
de trânsito na Rua de Santo António, Alameda de 
Arnelas, Rua Dr. António Magalhães e Rua Teotónio 
Costa, devido à realização do evento Procissão da 
festa em honra do Senhor do Triunfo- Arnelas, so-
licitado pela União de freguesias de Sandim, Olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO, DEVIDO A RE-
ALIZAÇÃO DO EVENTO PROCISSÃO EM HONRA DE 
SANTIAGO DE LEVER, SOLICITADO PELA UNIÃO 
DAS FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E 
CRESTUMA
EDOC/2015/35465
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 52, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa por interrupção 
de trânsito devido à realização do evento Procissão 
da festa em honra de Santiago de Lever, solicitado 
pela União de freguesias de Sandim, Olival, Lever e 
Crestuma, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE 
LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DE URBANIZAÇÃO SO-
LICITADO POR MARIA VERA DAS DORES COSTA
EDOC/2015/27159
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 53, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-

var a isenção de pagamento de taxa de licença de 
construção e de urbanização, solicitado por Maria 
Vera das Dores Costa, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
MARCELINA AMÉLIA VASCONCELOS
EDOC/2015/23831
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 54, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de isenção de pagamento de taxa de vis-
toria administrativa, solicitado por Marcelina Amé-
lia Vasconcelos, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE 
SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEIROS MUNI-
CIPAIS SOLICITADO POR MARIA LEONOR CORTÊS 
JACINTO NETO VEIGA
EDOC/2015/28228
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 55, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa de serviços pres-
tados pelos Bombeiros Municipais, solicitado por 
Maria Leonor Cortês jacinto Neto Veiga, nos termos 
informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 211,90 (DU-
ZENTOS E ONZE EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “FESTA EM 
HONRA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE”, SOLICI-
TADO PELA CONFRARIA NOSSA SENHORA DA SAÚ-
DE
EDOC/2015/33244
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 56, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 211,90 (duzentos e onze euros e noventa cên-
timos), relativa à realização do evento “Festa em 
Honra de Nossa Senhora da Saúde, solicitado pela 
Confraria Nossa Senhora da Saúde, nos termos in-
formados.
Ausentou-se da reunião o Sr.º Vereador Arq. José 
Valentim Pinto Miranda.
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PEDIDO DE DISPENSA TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 147,56 (CENTO 
E QUARENTA E SETE EUROS E CINQUENTA E SEIS 
CÊNTIMOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO DE EVENTO 
“2ª MOSTRA DE PRODUTOS TRADICIONAIS EM 
VILA NOVA DE GAIA- GAIA CONVIDA 2015”, SO-
LICITADO PELO LIONS CLUBE DE VILA NOVA DE 
GAIA
EDOC/2015/35161
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 57, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a dispensa parcial de pagamento de taxa de-
vida pela emissão da licença especial de ruído, no 
valor de €147,56, relativa à realização do evento 
“2ª. Mostra de produtos Tradicionais de Vila Nova 
de Gaia – Gaia Convida 2015, solicitado pelo Lions 
Clube de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.
Entra na reunião o Sr.º Vereador Arq. José Valentim 
Pinto Miranda.
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 41,89 (QUAREN-
TA E UM EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “JARDIM DO 
CANDAL EM FESTA”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO 
DA AFURADA EM PARCERIA COM O SPORTING CLU-
BE CANDALENSE
EDOC/2015/34366
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 58, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de €41,89, relativa à realização do evento “Jardim 
do Candal em Festa”, solicitado pela União de Fre-
guesias de Santa Marinha e São Pedro de Afurada 
em parceria com o Sporting Clube Candalense, nos 
termos informados
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 34,89 (TRINTA 
E QUATRO EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “10º FESTI-
VAL DE FOLCLORE DA MADALENA”, SOLICITADO 
PELA JUNTA DA FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2015/33516
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 59, apenas 
no original.

Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no va-
lor de €34,89, relativa à realização do evento “10º. 
Festival de Folclore da Madalena solicitado pela 
Junta de Freguesia da Madalena, nos termos infor-
mados
PEDIDO DE DISPENSA PARCIAL DE PAGAMENTO 
DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ES-
PECIAL DE RUIDO NO VALOR DE € 166,78 (CEN-
TO E SESSENTA E SEIS EUROS E SETENTA E OITO 
CÊNTIMOS) RELATIVA À REALIZAÇÃO DE EVENTO 
“SERZEDO CULTURAL”, SOLICITADO PELA UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2015/34489
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 60, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de €166,78, relativa à realização do evento “Serze-
do Cultural, solicitado pela União de Freguesias de 
Serzedo e Perosinho, nos termos informados
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO NO VALOR DE € 135,67 (CENTO E TRINTA 
E CINCO EUROS E SESSENTA E SETE CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA DO 
BOM JESUS DO PALHEIRINHO”, SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2015/34199
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 61, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de €135,67, relativa à realização do evento “Festa 
do Bom Jesus do Palheirinho”, solicitado pela Junta 
de Freguesia de Avintes, nos termos informados
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUIDO NO VALOR DE € 100,67 (CEM EUROS 
E SESSENTA E SETE CÊNTIMOS) RELATIVA À RE-
ALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA EM HONRA DE SÃO 
CRISTÓVÃO”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/35399
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 62, apenas 
no original.
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Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de €100,67, relativa à realização do evento “Festa 
em honra de São Cristóvão”, solicitado pela União 
de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos 
termos informados
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO NO VALOR DE € 114,67 (CENTO E CATORZE 
EUROS E SESSENTA E SETE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA DE SÃO CAETA-
NO E BOM JESUS DO MONTE”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO 
PARAÍSO
EDOC/2015/35622
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 63, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de €114,67, relativa à realização do evento “Festa 
de São Caetano e Bom Jesus do Monte”, solicitado 
pela União de Freguesias de Mafamude e Vilar do 
Paraíso, nos termos informados
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO NO VALOR DE € 109,78 (CENTO E NOVE 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA ANIMARIO”, SO-
LICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SAN-
DIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/32689
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 64, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de €109,78, relativa à realização do evento “Festa 
AnimaRio”, solicitado pela União de freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO NO VALOR DE € 52,78 (CINQUENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA DE S. VICENTE”, 
SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS GRIJÓ 
E SERMONDE EM PARCERIA COM A COMISSÃO DE 
FESTAS DE SÃO VICENTE

EDOC/2015/36280
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 65, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de €52,78, relativa à realização do evento “Festa de 
S. Vicente”, solicitado pela União de freguesias de 
Grijó e Sermonde em parceria com a comissão de 
festas de S. Vicente, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO NO VALOR DE € 52,78 (CINQUENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTIVAL DO GRUPO 
FOLCLÓRICO SANTO ANDRÉ DE LEVER”, SOLICITA-
DO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLI-
VAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/34058
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 66, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de €52,78, relativa à realização do evento “Festival 
do Grupo Folclórico Santo André de Lever”, solici-
tado pela União de freguesias de Sandim, Olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO NO VALOR DE € 128,67 (CENTO E VINTE 
E OITO EUROS E SESSENTA E SETE CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “FESTA EM 
HONRA DO SENHOR DO TRIUNFO DE ARNELAS”, 
SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/32673
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 67, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de €128,67, relativa à realização do evento “Festa 
em Honra do Senhor do Triunfo de Arnelas”, soli-
citado pela União de freguesias de Sandim, Olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO NO VALOR DE € 113,39 (CENTO E TREZE 
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EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE EVENTO “ARRAIAL MINHOTO”, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE 
LABORIM
EDOC/2015/31744
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 68, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de € 113,39, relativa à realização do evento “Arraial 
Minhoto”, solicitado pela Associação Recreativa de 
Laborim, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO NO VALOR DE € 195,78 (CENTO E NOVENTA 
E CINCO EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DE EVENTO “5º FESTI-
VAL DA FRANCESINHA DE CANELAS”, SOLICITADO 
PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2015/36392
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 69, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de €195,78, relativa à realização do evento “5 º. 
Festival da Francesinha de Canelas”, solicitado pela 
Junta de Freguesia de Canelas, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO NO VALOR DE € 62,89 (SESSENTA E DOIS 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “FESTA EM HONRA DA NOSSA SE-
NHORA DO PILAR ”, SOLICITADO PELA UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO 
DA AFURADA
EDOC/2015/35410
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 70, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de €62,89, relativa à realização do evento “Festa 
em Honra da Nossa Senhora do Pilar”, solicitado 
pela União de freguesias de Santa Marinha e São 
Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 

DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO NO VALOR DE € 66,78 (SESSENTA E SEIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “FESTA DO EMIGRANTE ”, SOLICI-
TADO PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL SÃO 
PEDRO DE PEDROSO
EDOC/2015/36836
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 71, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.29.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, no valor 
de €66,78, relativa à realização do evento “Festa 
do Emigrante”, solicitado pela Fábrica da Igreja Pa-
roquial de São Pedro de Pedroso, nos termos infor-
mados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
PEDIDO DE REDUÇÃO A TAXA MUNICIPAL DE UR-
BANIZAÇÃO, SOLICITADO PELO FUNDO DE INVES-
TIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO SALINAS – PRO-
CESSO 5329/09 – PL E 5331/09 – CANIDELO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 72, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.14.07.2015”
O Sr. Vereador Sr. Firmino Pereira, informou que 
como líder da bancada parlamentar, será sempre 
contra qualquer redução de taxas neste processo, 
não encontrando obrigação extra, imposta a este 
requerente, não existindo na sua opinião qualquer 
benefício público.
A Srª Vereadora Engª Mercês Ferreira disse que a 
Câmara Municipal pode promover qualquer isenção 
dentro dos 25% a 100%. Disse que se os técni-
cos fundamentarem e se as obras são além do que 
aquilo que vem obrigatoriamente em processo de 
licenciamento e em processo de urbanização, re-
quererá um protocolo adicional ou um contrato de 
urbanização adicional, sem prejuízo que a Câmara 
possa fazer esta proposta de isenção ou não. Aler-
tou para que estes casos sejam presentes a reunião 
de Câmara de uma forma mais fundamentada, para 
melhor perceção por parte do Executivo.
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar a re-
dução da taxa de urbanização, relativa ao processo 
5329/09 Pl e 5331/09”, solicitado pelo Fundo de 
Investimento Imobiliário Fechado, nos termos in-
formados.
Votação – a favor - 8 votos
Contra – Vereadores Firmino Pereira e Elísio Pinto
PEDIDO DE REDUÇÃO A TAXA MUNICIPAL DE UR-
BANIZAÇÃO, SOLICITADO PELO GEPOIL – SOCIE-
DADE GESTORA DE POSTOS DE ABASTECIMENTO 
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DE COMBUSTÍVEIS, LDA – PROCESSO 5597/09- – 
PL – GULPILHARES E VALADARES
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 73, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar a re-
dução da taxa de urbanização, relativa ao proces-
so 5697/09, Gulpilhares e Valadares solicitado pelo 
GEPOIL – Sociedade Gestora de Postos de Abaste-
cimento de Combustíveis, Ld.ª, nos termos infor-
mados.
Votação – a favor - 8 votos
Contra – Vereadores Firmino Pereira e Elísio Pinto
PEDIDO DE ISENÇÃO A TAXA MUNICIPAL DE URBA-
NIZAÇÃO, SOLICITADO POR HUGO MANUEL COSTA 
RIBEIRO – PROCESSO 2918/14 – PL E 5028/15/2 
– SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 74, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.06.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS A 
TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E MUNICI-
PAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR CARLOS 
FERNANDES MENDES & FILHOS, LDA – PROCESSO 
Nº 1782/15 - PL
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 75, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção da taxa a título de licença de construção 
e municipal de urbanização, relativa ao processo 
1782/15 – PL, solicitado por Carlos Fernandes Men-
des & Filhos, Ld.ª, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
A TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E MUNI-
CIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR AU-
RORA DE FÁTIMA BESSA SIMÕES – PROCESSO Nº 
5041/12 - PL
EDOC/2015/19960
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 76, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câmara. 
27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção da taxa a título de licença de construção 
e municipal de urbanização, relativa ao processo 
5041 – PL, solicitado por Aurora de Fátima Bessa 
Simões, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA NOVA DE GAIA 
– PROCESSOS Nº S 40/15; 41/15; 43/15; 55/15; 
59/15; 178/15; 247/12; 253/12; 249/12; 254/12; 
255/12; 256/12; 257/12; 258/12; 260/12; 425/06; 
247/15; 177/15 – VÁRIOS LOCAIS
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 77, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento de taxas de publicidade, 
relativa a vários locais, solicitada pela Associação 
Comercial e Industrial de Vila Nova de Gaia, nos 
termos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE IN-
FRAESTRUTURAS DE RADIOCOMUNICAÇÕES, 
APRESENTADA VODAFONE PORTUGAL - COMUNI-
CAÇÕES PESSOAIS, S.A. – PROCESSO Nº 1187/15 
– ANT
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 78, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada pela Vodafone Portugal – 
Comunicações Pessoais, SA e confirmar o despacho 
de 26 de Março de 2015, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE IN-
FRAESTRUTURAS DE RADIOCOMUNICAÇÕES, 
APRESENTADA VODAFONE PORTUGAL - COMUNI-
CAÇÕES PESSOAIS, S.A. – PROCESSO Nº 4243/14 
– ANT
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 79, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação apresentada pela Vodafone Portugal – 
Comunicações Pessoais, SA e confirmar o despacho 
de 26 de Março de 2015, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
A TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E MUNI-
CIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR ALCA-
PREDIAL INVESTIMENTOS E IMOBILIÁRIOS, S.A. 
– PROCESSO Nº 2506/13 - PL
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 80, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.27.07.2015”
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar a 
isenção da taxa a título de licença de construção 
e municipal de urbanização, relativa ao processo 
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2506/13 – PL, solicitado por Alcapredial Investi-
mentos e Imobiliários, SA., nos termos informados.
Votação – a favor - 8 votos
Contra – Vereadores Firmino Pereira e Elísio Pinto

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº. 81, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO TOTAL DE TAXAS DEVIDAS 
PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL, SO-
LICITADO PELA CLASSIC EVENTS, PARA A REALI-
ZAÇÃO DA EXPO CLÁSSICOS
EDOC/2015/37306
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 82, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa devida pela utili-
zação do pavilhão municipal, para a realização da 
Expo Clássico, solicitado pela Classic Events, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DEVIDAS NO VA-
LOR DE € 17,86 (DEZASSETE EUROS E OITENTA E 
SEIS CÊNTIMOS) E € 25,32 (VINTE E CINCO EU-
ROS E TRINTA E DOIS CÊNTIMOS) RESPEITANTES 
A EMISSÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E 
REALIZAÇÃO DE VISTORIA AO RECINTO NO ÂM-
BITO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO “NOITES DE 
VERÃO/2015”, SOLICITADO PELA UNIÃO DAS FRE-
GUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2015/32834
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 83, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela emissão de licença de funcionamento e reali-
zação de vistoria de recinto, no âmbito do evento 
“Noites de Verão2015”, solicitado pela União das 
Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos infor-
mados.
O Sr.º Vereador Arq. José Valentim Pinto Miranda 
ausentou-se da reunião.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DEVIDAS NO VA-
LOR DE € 17,86 (DEZASSETE EUROS E OITENTA E 
SEIS CÊNTIMOS) E € 25,32 (VINTE E CINCO EU-
ROS E TRINTA E DOIS CÊNTIMOS) RESPEITANTES 
A EMISSÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E 
REALIZAÇÃO DE VISTORIA AO RECINTO NO ÂM-
BITO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO “GAIACONVIDA 
2015 – 2º MOSTRA DE PRODUTOS TRADICIONAIS 
EM VILA NOVA DE GAIA”, SOLICITADO PELO LIONS 

CLUBE DE GAIA
EDOC/2015/34982
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 84, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela emissão de licença de funcionamento e reali-
zação de vistoria de recinto, no âmbito do evento 
“Gaiaconvida 2015 – 2ª. Mostra de Produtos Tradi-
cionais em Vila Nova de Gaia, solicitado pelo Lions 
Clube de Gaia, nos termos informados.
O Sr.º Vereador Arq. José Valentim Pinto Miranda 
entra na reunião.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DEVIDAS POR 
SERVIÇO PRESTADO PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO 
EVENTO “FESTAS EM HONRA DE NOSSO SENHOR 
DO TRIUNFO”, SOLICITADO PELA UNIÃO DAS FRE-
GUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/31990
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 85, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Festas em Honra de Nosso Senhor do Triunfo”, so-
licitado pela União das freguesias de Sandim, olival, 
Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DEVIDAS POR 
SERVIÇO PRESTADO PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO 
EVENTO “PEROSINHO CULTURAL”, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERZEDO E PE-
ROSINHO
EDOC/2015/31992
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 86, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Perosinho Cultural”, solicitado pela União das fre-
guesias de Serzedo e Perosinho, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DEVIDAS POR 
SERVIÇO PRESTADO PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO 
EVENTO “FESTAS EM HONRA DO S. PEDRO DA AFU-
RADA”, SOLICITADO PELA UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA 
EDOC/2015/28826
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 87, apenas 
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no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Festas em Honra de S. Pedro da Afurada”, solicita-
do pela União das freguesias de Santa marinha e S. 
Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DEVIDAS POR 
SERVIÇO PRESTADO PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO 
EVENTO “TASQUINHAS DE OLIVAL”, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDIM, OLI-
VAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/31718
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 88, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas devidas por 
serviços prestados pela polícia municipal no even-
to “Tasquinhas de Olival”, solicitado pela União das 
freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DEVIDAS POR 
SERVIÇO PRESTADO PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO 
SERVIÇO “ABATE DE ÁRVORES”, EXECUTADO PELA 
EMPRESA TERRA ARÁVEL POR SOLICITAÇÃO DO 
PARQUE BIOLÓGICO
EDOC/2015/35027
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 89, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal para “aba-
te de árvores”, solicitado pelo Parque Biológico de 
Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DEVIDAS POR 
SERVIÇO PRESTADO PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO 
EVENTO “FESTA DA BIFANA”, REQUERIDO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/28980
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 90, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Festa da Bifana”, solicitado pela Junta de Fregue-
sia de Oliveira do Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DEVIDAS POR 

SERVIÇO PRESTADO PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO 
EVENTO “SERZEDO CULTURAL”, REQUERIDO PELA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSI-
NHO
EDOC/2015/35777
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 91, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.21.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Serzedo Cultural”, solicitado pela União de Fregue-
sias de Serzedo e Perosinho, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DEVIDAS POR 
SERVIÇO PRESTADO PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO 
EVENTO “FESTA DE SANTA MARINHA SEIXEZELO”, 
REQUERIDO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE PE-
DROSO E SEIXEZELO
EDOC/2015/32918
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 92, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Festa de Santa Marinha Seixezelo”, solicitado pela 
União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DEVIDAS POR 
SERVIÇO PRESTADO PELA POLÍCIA MUNICIPAL 
NO EVENTO “ANIMARIO CRESTUMA”, REQUERIDO 
PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, 
LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/32665
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 93, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela polícia municipal no evento 
“Animario Crestuma”, solicitado pela União das fre-
guesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos 
termos informados.
DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DA PARCELA 
DE TERRENO COM 230M2 A CEDER EM DIREITO 
DE SUPERFÍCIE À ASSOCIAÇÃO PRO-INFÂNCIA DE 
PEDROSO E CEDÊNCIA À MESMA ORGANIZAÇÃO 
TAMBÉM EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DE OUTRA 
PARCELA COM 2100M2
EDOC/2015/30121
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
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se anexa no final por fotocópia sob o nº. 94, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, subme-
ter a aprovação da Assembleia Municipal a desafe-
tação do domínio público das parcelas de terreno 
com as áreas de 230 m2 e 2100 m2, sitas na Tra-
vessa da Arrochada, União de freguesias de Pedro-
so e Seixezelo, retificar a área de terreno a ceder à 
Associação Pró- Infância de Pedroso aprovada em 
reunião de Câmara de 22 de Outubro de 1982, de 
1170 m2 para 2100 m2 e aprovar a cedência em 
direito de superfície da parcela de terreno com 230 
m2 à mesma Associação, nos termos da informa-
ção da Divisão de Património e Expropriações.
DESPEJO DE JÚLIO AUGUSTO CARVALHO DA SIL-
VA, ARRENDATÁRIO DA HABITAÇÃO SITA NA RUA 
D. GLÓRIA DE CASTRO Nº 94, 6º DTº - TRS. EM-
PREENDIMENTO QUINTA DO MONTE GRANDE, FRE-
GUESIA DE VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2015/36953
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 95, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Júlio Augusto Carvalho da Silva, arren-
datário da habitação sita na Rua D. Glória de Cas-
tro, nº. 94, 6º. Dt.º Trs., empreendimento Quinta 
do Monte Grande Freguesia de Vilar de Andorinho, 
nos termos informados e respetivo relatório final.
DESPEJO DE LAURA AMÉLIA ROCHA CARVALHO, 
ARRENDATÁRIA DA HABITAÇÃO SITA NA RUA 25 
DE ABRIL, Nº 131, 1º DTº, FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2015/36948
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 96, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Laura Amélia Rocha Carvalho, arren-
datária da habitação sita na Rua 25 de Abril, nº. 
131, 1º. Dt.º, freguesia de Avintes, nos termos in-
formados e respetivo relatório final.
DESPEJO DE JOSÉ MANUEL CAMPOTA DE ALMEI-
DA, ARRENDATÁRIO DA HABITAÇÃO SITA NA RUA 
D. GLÓRIA DE CASTRO Nº 94, 1º ESQ.º - TRS., 
EMPREENDIMENTO QUINTA DO MONTE GRANDE, 
FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2015/36947
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 97, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o despejo de José Manuel Compota de Almei-
da, arrendatário da habitação sita na Rua D. Glória 
de Castro, nº. 94, 1º. Esq.º Trs., empreendimento 
Quinta do Monte Grande Freguesia de Vilar de An-
dorinho, nos termos informados e respetivo relató-
rio final.
DESPEJO DE ARNALDO OLIVEIRA MOURÃO, AR-
RENDATÁRIO DA HABITAÇÃO SITA NA RUA DO CA-
PITÃO SALGUEIRO MAIA, BLOCO 159, Nº 329, 6º 
DTº - TRS. – EMPREENDIMENTO DA QUINTA DO 
MONTE GRANDE, FREGUESIA DE VILAR DE ANDO-
RINHO
EDOC/2015/36955
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 98, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Arnaldo Oliveira Mourão, arrendatá-
rio da habitação sita na Rua D. Glória de Castro, 
nº. 392, 6º. DTº. Trs., empreendimento Quinta do 
Monte Grande Freguesia de Vilar de Andorinho, nos 
termos informados e respetivo relatório final.
DESPEJO DE MANUEL PINTO MENDES, ARRENDA-
TÁRIO DA HABITAÇÃO SITA NA RUA DO CAVACO, 
BLOCO 4, 3º DTº - EMPREENDIMENTO DO CAVACO, 
FREGUESIA DE AFURADA
EDOC/2015/36958
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 99, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Manuel Pinto Mendes, arrendatário da 
habitação sita na Rua do Cavaco, Bloco 4, 3º. Dt.º – 
Empreendimento de Cavaco, freguesia de Afurada, 
nos termos informados e respetivo relatório final.
DENÚNCIA DE PROTOCOLO ENTRE A LIPOR E O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/36677
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 100, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a denúncia do protocolo celebrado entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e a Lipor em 26 de Setem-
bro de 2013, nos termos informados.
PROPOSTA DE ADITAMENTO À TABELA DE PREÇOS 
DAS PISCINAS MUNICIPAIS
EDOC/2015/36758
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 101, ape-
nas no original.
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Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de aditamento à tabela de preços das 
piscinas municipais, nos termos informados.
PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICI-
PAL DE MARAVEDI PELO CLUBE DESPORTIVO E 
CULTURAL DA APPACDM DE VILA NOVA DE GAIA 
DURANTE A ÉPOCA 2015/2016 E ISENÇÃO DO PA-
GAMENTO DA TAXA APLICÁVEL PELA RESPETIVA 
UTILIZAÇÃO
EDOC/2015/34984
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 102, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, autorizar 
a utilização da Piscina Municipal de Maravedi pelo 
Clube desportivo e Cultural da APPACDM de Vila 
Nova de Gaia durante a época 2015/2016 aprovar 
a isenção de pagamento das respetivas taxas, nos 
termos informados.
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O INSTI-
TUTO PIAGET – CAMPUS DE GULPILHARES, DESTI-
NADO À REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS EM CONTEXTO 
DE TRABALHO PARA ALUNOS DO CURSO TECNO-
LÓGICO DE DESPORTO, LAZER E BEM ESTAR
EDOC/2015/35897
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 103, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de cooperação a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o Instituto Piaget – 
Campus de Gulpilhares, destinado à realização de 
Estágios em contexto de trabalho para alunos do 
curso tecnológico de desporto, lazer e bem-estar, 
nos termos protocolados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DEVIDAS NO VA-
LOR DE € 17,86 (DEZASSETE EUROS E OITENTA E 
SEIS CÊNTIMOS) E € 25,32 (VINTE E CINCO EU-
ROS E TRINTA E DOIS CÊNTIMOS) RESPEITANTES 
A EMISSÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E 
REALIZAÇÃO DE VISTORIA AO RECINTO NO ÂMBI-
TO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO “FESTA EM HON-
RA DE SÃO TIAGO”, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/35790
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 104, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.30.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 

a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela emissão da instalação de recinto improvisado, 
e realização de vistoria ao recinto, no âmbito das 
festas em honra de São Tiago, solicitado pela Fá-
brica da Igreja Paroquial de Oliveira do Douro, nos 
termos informados.
Havendo acordo de todos os presentes, foi ainda 
aditada à agenda, a discussão dos seguintes pon-
tos:
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O INSTITU-
TO UNIVERSITÁRIO DA MAIA - ISMAI
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 105, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “À Câma-
ra.03.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o Instituto Univer-
sitário da Maia – ISMAI, para estabelecer entre as 
duas entidades, as atividades a desenvolver pelos 
formandos durante a formação prática em contexto 
real de trabalho, promovendo a sua qualificação no 
âmbito do 2º. Ciclo de estudos em Ciências da Edu-
cação Física e Desporto – Especialização em Exercí-
cio Físico e Saúde, nos termos protocolados.
ACORDOS QUADRO SINGULARES PARA A REALI-
ZAÇÃO DE OBRAS NA VIA PÚBLICA - PEDIDO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA.
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº. 106, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara. “ Concordo. 
À Câmara para ratificação.31.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Senhor Presidente da Câmara data-
do de 31.07.2015 que indeferiu o pedido de prorro-
gação de prazo de audiência prévia, solicitado por 
Cândido José Rodrigues SA, por se considerar sufi-
ciente o prazo legal, nos termos informados.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 Ho-
ras e 30 Minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
ata aprovada, por unanimidade, nos termos do dis-
posto no nº 1 do art.º 34.º do CPA, e no nº. 1 do 
art.º 57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 
bem como do n.º 1 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, a Dire-
tora Municipal de Administração e Finanças e Se-
cretária da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)
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A.2 ATA N.º 18
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
27 DE AGOSTO DE 2015
PRESENTES:
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;  
- A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira; 
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa; 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
PRESIDIU À REUNIÃO:
- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Pa-
trocínio Miguel Vieira de Azevedo 
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Senhora Diretora do Departamento de Adminis-
tração Geral, Dr.ª Hermenegilda Cunha e Silva
HORA DA ABERTURA: 17 HORAS e 05 MINUTOS
HORA DE ENCERRAMENTO: 18 HORAS e 26 MINU-
TOS

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 17 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA REALIZADA EM 03 DE AGOSTO 
DE 2015 (ORDINÁRIA)
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
definitivamente a Ata nº 17 (ordinária) da reunião 
de Câmara realizada em 03 de agosto de 2015.
DESPACHOS DE DESIGNAÇÃO DOS DEPARTAMEN-
TOS - 2015
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para co-
nhecimento. 18.08.2015”
O Sr. Vice-Presidente deu os parabéns a todos os 
diretores de departamento nomeados, desejando a 
todos um bom trabalho e cujo sucesso se reflita no 
sucesso da câmara municipal.
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto disse que os Vere-
adores do PSD desejam as maiores felicidades a 
todos os novos diretores, no desempenho das suas 

funções e na defesa dos interesses do município de 
Vila Nova de Gaia.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO 
JÚRI DE RECRUTAMENTO DOS CARGOS DE DIRE-
ÇÃO INTERMÉDIA DE 2º. E 3º. GRAUS.
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
e submeter a aprovação da Assembleia Municipal a 
proposta de alteração da composição do Júri de Re-
crutamento dos Cargos de Direção Intermédia de 
2º e 3º graus.
ADESÃO DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
À INICIATIVA DA DIREÇÃO GERAL PARA AS ALTE-
RAÇÕES CLIMÁTICAS DA COMISSÃO EUROPEIA 
MAYORS ADAPT
EDOC/2015/40125
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. No 
impedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
A Sr.º Vereadora Engª Mercês Ferreira disse que a 
presente adesão vem na sequência de uma adesão 
feita em 2008, ao pacto dos autarcas. Trata-se de 
uma adesão que permite à Câmara Municipal estar 
alinhada com a nova problemática de medidas de 
defesa e prevenção àquilo que são as alterações 
climáticas e programação de ações, no sentido de 
prevenir as alterações climáticas, pelo que, estando 
a Câmara Municipal alinhada com esta política eu-
ropeia, permitirá, no futuro, ter maior capacidade 
de aderir a fundos que eventualmente no Portugal 
2020 virão nesta linha de ação.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a proposta de adesão do município de Vila Nova 
de Gaia à iniciativa da Direção Geral para as Al-
terações Climáticas da Comissão Europeia Mayors 
Adapt, nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente à aprova-
ção da Assembleia Municipal.
PROPOSTA DE ESTORNO DA VERBA E CONSEQUEN-
TE ANULAÇÃO DA DESPESA RELATIVA AO PROTO-
COLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E O PADRÃO VERMELHO SPORT CLUBE APROVADO 
NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 06.04.2009
EDOC/2015/9416
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o estorno da verba e consequente anulação da des-
pesa relativa ao Protocolo celebrado entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o Padrão Vermelho 
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Sport Clube, aprovado na reunião de Câmara de 
06.04.2009, nos termos informados.
ALTERAÇÃO À CLÁUSULA QUINTA DO PROTOCOLO 
DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIAÇÃO CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA NOVA DE GAIA 
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para retifi-
cação. 05.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
alteração à cláusula quinta do protocolo de colabo-
ração celebrado entre o município de Vila Nova de 
Gaia e a Associação Comercial e Industrial de Vila 
Nova de Gaia, nos termos apresentados.
CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E A CMPL – PORTO LAZER – EMPRESA DE DES-
PORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DO PORTO PARA 
A REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO EVENTO “U.I.M. 
F1H20 POWERBOAT GRAND PRIX DE PORTUGAL
EDOC/2015/35464
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. No 
impedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre 
o município de Vila Nova de Gaia e a CMPL – Porto 
Lazer – Empresa de Desporto e Lazer do município 
do Porto, para a realização e promoção do evento 
“U.I.M F1H20 Powerboat Grand Prix de Portugal, 
nos termos apresentados.
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO RANCHO REGIONAL 
DE GULPILHARES – FOLCLORE NO CAIS DE GAIA E 
FESTIVAL GAIA FOLK 2015
EDOC/2015/36054
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. No 
impedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade atribuir o 
subsídio no valor de 10.000,00 € (dez mil euros) ao 
Rancho Regional de Gulpilhares para apoio à reali-
zação do 51º Festival Internacional de Folclore de 
Gulpilhares e ao Festival GaiaFolk 2015.
CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIAÇÃO RECREATI-
VA RESTAURADORES AVINTENSES PARA ATRIBUI-
ÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO ENSINO DA CA-
NOAGEM
EDOC/2015/36596
Foi presente o documento referido em epígrafe, 

que se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, ape-
nas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara. No 
impedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o 
contrato-programa de desenvolvimento desportivo 
a celebrar entre o município de Vila Nova de Gaia e 
a Associação Recreativa Restauradores Avintenses, 
para atribuição de apoio financeiro para aquisição 
de equipamento destinado ao ensino da canoagem, 
nos termos apresentados.
Ausentou-se da reunião o Sr.º Vereador Arq. José 
Valentim Pinto Miranda.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“GAIACONVIDA 2015”, SOLICITADO PELO LIONS 
CLUBE DE GAIA
EDOC/2015/35164
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas por serviços pres-
tados pela polícia municipal no evento “GaiaConvi-
da 2015”, solicitado pelo Lions Clube de Gaia, nos 
termos informados.
Entra na reunião o Sr.º Vereador Arq. José Valentim 
Pinto Miranda.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVEN-
TO “FESTA SÃO CRISTÓVÃO DA ALHEIRA”, SOLICI-
TADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROSO E 
SEIXEZELO
EDOC/2015/36154
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas por serviços pres-
tados pela polícia municipal no evento “Festa São 
Cristóvão da Alheira”, solicitado pela Junta da União 
de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELOS BOMBEIROS - NO ÂMBITO DO 
EVENTO “COOK – OFF: DUELO DE SABORES”, QUE 
DECORREU NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO
EDOC/2015/34181
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.08.2015”  
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas por serviços pres-
tados pelos bombeiros sapadores, no evento “Cook-
-Off: Duelo de sabores”, nos termos informados.
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PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE LIGAÇÃO DO SISTEMA DE 
DETEÇÃO DE INCÊNDIOS À CENTRAL DA CBS, SO-
LICITADO PELO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE 
OLIVEIRA DO DOURO 
EDOC/2015/36509
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
isenção de pagamento de taxas de ligação do Siste-
ma de Deteção de Incêndios à Central da CBS, pelo 
prazo de dois anos, com início em março de 2015, 
solicitado pelo Centro Social e Paroquial de Oliveira 
do Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO DAS 
TAXAS DEVIDAS DE PUBLICIDADE, SOLICITADO 
PELO CLUBE DE GOLFE QUINTA DO FOJO 
EDOC/2015/36945
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.08.2015”
Este assunto foi retirado e será presente na próxi-
ma reunião de Câmara.
PROPOSTA DE REGULAMENTO DO CARTÃO MUNI-
CIPAL DO PROFESSOR (ANTEPROJETO)
EDOC/2015/38998
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.08.2015” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar: 
A abertura, com efeitos imediatos, do procedimento 
conducente à elaboração do Regulamento do Car-
tão Municipal do Professor, o qual tem por objeto o 
estabelecimento dos termos, condições de acesso e 
de utilização do referido Cartão;
Que a publicitação desta iniciativa procedimental se 
efetue no sítio institucional do Município na Inter-
net, nos termos do artigo 98º do CPA, sendo que 
os interessados poderão constituir-se como tal no 
procedimento, ao abrigo do artigo 68º do CPA, no 
prazo de 10 dias, a contar da data da publicação, 
mediante a apresentação dos seus contributos, a 
formalizar por escrito, em requerimento dirigido, 
para o efeito, ao Presidente da Câmara Municipal, 
com as menções previstas no artigo 102º do CPA.
Aprovar para efeitos de abertura do procedimen-
to e recolha de sugestões pelos interessados o an-
teprojeto de Regulamento do Cartão Municipal do 
Professor anexo.
Delegar o poder de direção de procedimento na Di-
retora Municipal para a Inclusão Social, tendo em 
vista a elaboração e aprovação do projeto definitivo 
e subsequente consulta pública.
ADENDA AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E ARTISTAS DE 
GAIA – COOPERATIVA CULTURAL, CRL – APOIO À 
REALIZAÇÃO DA I BIENAL DE ARTE DE GAIA 2015

Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 10.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
adenda ao protocolo celebrado entre o município de 
Vila Nova de Gaia e os Artistas de Gaia – Cooperati-
va Cultural, CRL, nos termos protocolados.
DESIGNAÇÕES TOPONÍMICAS PARA OS ARRUA-
MENTOS DA ANTIGA SECA DO BACALHAU NA FRE-
GUESIA DE CANIDELO
EDOC/2015/21790
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
as designações toponímicas para os arruamentos 
da Antiga Seca do Bacalhau, freguesia de Canidelo, 
nos termos propostos.
PROC. Nº. 2379/14.8.4BEPRT – SUSPENSÃO DE 
EFICÁCIA – TAF PORTO – REQUERENTES: AFONSO 
JOSÉ AREIAS GARCIA E FRANCISCO PINTO ALVES 
– REQUERIDO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/39716
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.08.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL Nº 1927/10.7BE-
PRT QUE CORREU TERMOS NO TRIBUNAL ADMI-
NISTRATIVO E FISCAL DO PORTO – AUTOR: AN-
TÓNIO JOAQUIM DOS SANTOS MAIA LIMA E RÉU: 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/40298
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.08.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

CONCURSO PÚBLICO PARA A CELEBRAÇÃO DE 
ACORDOS QUADRO SINGULARES PARA A REALI-
ZAÇÃO DE OBRAS NA VIA PÚBLICA – RELATÓRIO 
FINAL E PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Aprovo nos termos in-
formados. À Câmara para ratificação. 07.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 07.08.2015 
que aprovou o relatório final, não dando provimen-
to às observações efetuadas pelo concorrente Cân-
dido José Rodrigues SA, no âmbito de audiência 
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prévia e o proposto nos pontos 1 (adjudicação dos 
lotes 1 e 2) e em 2 (notificação para prestação de 
caução), nos termos informados.
CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTERNA-
CIONAL PARA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS DE 
VOZ E DADOS, COM COMODATO DE EQUIPAMEN-
TO – RECLAMAÇÃO DA DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO 
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Autorizo. À Câmara, 
para conhecimento e ratificação do meu despacho”. 
10.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 10.08.2015 
que autorizou a notificação dos contrainteressados 
do “Concurso Público com Publicidade Internacional 
para Contratação da Prestação de Serviços de Tele-
comunicações Móveis de Voz e Dados, com Como-
dato de Equipamento”, nos termos propostos pela 
Sr.ª Diretora Municipal de Administração e Finan-
ças.
CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTER-
NACIONAL PARA CONTRATAÇÃO DE “PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS 
DE VOZ E DADOS COM COMODATO DE EQUIPA-
MENTO” - IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA APRE-
SENTADA PELA VODAFONE PORTUGAL, SA
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara 
para ratificar. No impedimento do Sr. Presidente. 
24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratifi-
car o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 
24.08.2015, que indeferiu a impugnação admi-
nistrativa do ato de adjudicação apresentada pelo 
concorrente VODAFONE, a 07 de agosto de 2015, 
ao abrigo do nº 1 do artigo 269º e seguintes do Có-
digo dos Contratos Públicos e relativa ao concurso 
público para contratação de “Prestação de Serviços 
de Telecomunicações Móveis de Voz e Dados com 
Comodato de Equipamento”, nos termos da infor-
mação nº 84/DAJ de 19.08.2015.
GAIANIMA – EQUILÍBRIO DAS CONTAS 2013 – 
ANULAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE
EDOC/37954/15
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a anulação da dívida remanescente, no valor de 
923.404,44 €, do município de Vila Nova de Gaia 
à Gaianima – Equipamentos Municipais EEM, nos 
termos informados.

CONCURSO PÚBLICO PARA REFORÇO DA PROTE-
ÇÃO DA MARGEM DO ESTUÁRIO DO DOURO NO 
LUGAR ENTRE QUINTAS, OLIVEIRA DO DOURO - 
RELATÓRIO FINAL E PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO
EDOC/12778/15
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “Adjudique-se. Aprovo 
nos termos propostos. À Câmara para ratificação. 
13.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar o 
despacho do Sr. Presidente datado de 13.08.2015, 
que aprovou o relatório final e a proposta de ad-
judicação ao consórcio constituído pelas empresas 
Epopeia – Gestão e Obras Públicas, Ld.ª e Paviaze-
méis – Pavimentações de Azeméis, Ld.ª, pelo valor 
de €573.840,00, referentes ao “Concurso Público 
para Reforço da Proteção da Margem do Estuário do 
Douro, no Lugar entre Quintas, Oliveira do Douro”, 
nos termos informados.
REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA DO AREINHO, 
OLIVEIRA DO DOURO - APROVAÇÃO DE MONTAN-
TES
EDOC/29223/15
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
aquisição por via do direito privado da parcela A1, 
com 108 m2, propriedade de Isabel Maria Fernan-
des Gomes, por €6.480,00 e da parcela A2, com 
10 m2, propriedade de Alfredo Jesus da Silva e de 
Maria da Graça Marques Sousa, por €600,00, no 
âmbito da Requalificação da Travessa do Areinho, 
freguesia de Oliveira do Douro, nos termos infor-
mados.
ESCRITURA DE PERMUTA DO LOTE Nº. 18 COM 
PARCELA A AFETAR AO PROLONGAMENTO DA RUA 
C ATÉ À RUA DOS GUIÕES – PROC.º 133/12 - MA-
DALENA
EDOC/33692/2015
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 14.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a permuta do lote 18, pertencente ao domínio pri-
vado municipal, com a área de 417,10 m2, descri-
to na 1ª Conservatória do Registo Predial sob o nº 
3964/20130909 e descrito na Matriz Predial Urbana 
da freguesia da Madalena sob o artigo 4852, pelo 
terreno destinado a construção, pertencente a Aní-
bal Oliveira de Araújo Valente, com a área de 297 
m2, descrito na 1ª Conservatória do Registo Predial 
sob o nº 2288/20070206 e descrito na Matriz Pre-
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dial Urbana da freguesia da Madalena sob o artigo 
4132, nos termos informados.
REVOGAÇÃO DA ESCRITURA DE PERMUTA Nº 32 
DE 2012 ONDE O MUNICÍPIO PERMUTOU O MER-
CADO DA BEIRA RIO COM 4 IMÓVEIS DA GAIURB 
– URBANISMO E HABITAÇÃO EEM, UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA 
AFURADA
EDOC/2015/28837
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.07.2015” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
e submeter a aprovação da Assembleia Municipal, 
o seguinte:
Revogar as deliberações dos órgãos autárquicos de 
22/06/2011 (Câmara Municipal) e de 13/07/2011 
(Assembleia Municipal) por forma a que, os imó-
veis permutados pela escritura de permuta de 
30/03/2012, concretizada entre o município de Vila 
Nova de Gaia e a Gaiurb – Urbanismo e Habitação 
EEM, regressem à titularidade em que se encontra-
vam antes da referida escritura.
Revogar a escritura de permuta nº 32 de 30 de 
março de 2012 celebrada entre o município de Vila 
Nova de Gaia e a Gaiurb – Urbanismo e Habitação 
EEM.
Aprovar a isenção do IMT referente à presente per-
muta, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A RIO MAIOR NO 
DIA 16 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO PELO 
RANCHO FOLCLÓRICO DE VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/39653
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas pela 
utilização de viaturas municipais, na deslocação a 
Rio Maior, no dia 16 de agosto de 2015, solicitado 
pelo Rancho Folclórico de Vilar do Paraíso, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A VILA REAL NO DIA 
25 DE JULHO DE 2015, SOLICITADO PELO RANCHO 
REGIONAL DE OLIVAL
EDOC/2015/35081
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas pela 
utilização de viaturas municipais, na deslocação a 
Vila Real, no dia 25 de julho de 2015, solicitado pelo 
Rancho Regional de Olival, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A FAFE NO DIA 02 
DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO PELA FANFAR-
RA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/35225
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa total de pagamento de taxas devidas pela 
utilização de viaturas municipais, na deslocação a 
Fafe, no dia 02 de agosto de 2015, solicitado pela 
Fanfarra de Oliveira do Douro, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NAS DESLOCAÇÕES A AZAMBUJA NO 
DIA 25 DE JULHO DE 2015 E A ESTARREJA NO DIA 
19 DE JULHO DE 2015, SOLICITADO PELA ASSO-
CIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA “JUVENTUDE EM 
MARCHA DE CRESTUMA”
EDOC/2015/26241
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, nas deslo-
cações a Azambuja no dia 25 de julho de 2015 e 
a Estarreja no dia 19 de julho de 2015, solicitado 
pela Associação Cultural e Recreativa “Juventude 
em Marcha de Crestuma”, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A VALENÇA NO DIA 
09 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO PELO “CNE / 
AGRUPAMENTO 321 / VILAR DO PARAÍSO”
EDOC/2015/38551
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, na desloca-
ção a Valença, no dia 09 de agosto de 2015, solici-
tado pelo CNE/Agrupamento 321/Vilar do Paraíso, 
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nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A FELGUEIRAS NO 
DIA 15 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO PELO 
“FANFARRA RECREATIVA E CULTURAL DE OLIVAL”
EDOC/2015/39550
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, na desloca-
ção a Felgueiras, no dia 15 de agosto de 2015, soli-
citado pela Fanfarra Recreativa e Cultural de Olival, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A CELORICO 
DE BASTO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015, SO-
LICITADO PELO GRUPO DRAMÁTICO DE VILAR DO 
PARAÍSO
EDOC/2015/33246
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, na desloca-
ção a Celorico de Basto, no dia 22 de agosto de 
2015, solicitado pelo Grupo Dramático de Vilar do 
Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO AO PORTO NO DIA 
21 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO PELA ALIAN-
ÇA/ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL
EDOC/2015/40417
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, na desloca-
ção ao Porto, no dia 21 de agosto de 2015, soli-
citado pela Aliança/Associação Sócio Cultural, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A SAMORA CORREIA 
NO DIA 22 E 23 DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO 
PELO GRUPO FOLCLÓRICO DA MADALENA

EDOC/2015/40539
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, na desloca-
ção a Samora Correia, nos dias 22 e 23 de agosto 
de 2015, solicitado pelo Grupo Folclórico da Mada-
lena, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NO LARGO DE 
SANTO ANDRÉ - CANIDELO, DEVIDO A REALIZA-
ÇÃO DO FESTIVAL DO MORANGO, SOLICITADO 
PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2015/36704
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 31.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa por interrupção 
de trânsito no Largo de Santo André, freguesia de 
Canidelo, devido à realização do Festival do Moran-
go, solicitado pela Junta de Freguesia de Canidelo, 
nos termos informados.
APROVAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SINAL 
DE INFORMAÇÃO DE PROIBIÇÃO C8 – TRÂNSITO 
PROIBIDO A VEÍCULOS DE LARGURA SUPERIOR 
A 2,10M, NA RUA DA BELA VISTA NO ENTRONCA-
MENTO COM A RUA DE JACA - PEDROSO 
EDOC/2015/37184
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a implementação de sinal de informação de proibi-
ção C8 (trânsito proibido a veículos de largura su-
perior a 2,10m) na Rua da Bela Vista, no entronca-
mento com a Rua de Jaca, União de Freguesias de 
Pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA AVENIDA 
DA REPÚBLICA JUNTO AO JARDIM DO MORRO – 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/19538
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 17.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
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mados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO DA ESCO-
LA DE ESPINHAÇO EM AVINTES À FUNDAÇÃO JOA-
QUIM OLIVEIRA LOPES
EDOC/2015/35311
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para co-
nhecimento.18.08.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
ADELAIDE OLIVIA PINTO MARQUES
EDOC/2015/1143
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa de vistoria admi-
nistrativa, solicitado por Adelaide Olívia Pinto Mar-
ques, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELA UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS SO-
LICITADO POR JOÃO AZEVEDO PIRES
EDOC/2015/16252
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas pela utilização 
das piscinas municipais, solicitado por João Azeve-
do Pires, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE 
VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR MA-
RIA ADELINA RODRIGUES DE ALMEIDA
EDOC/2015/38917
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa de vistoria admi-
nistrativa, solicitado por Maria Adelina Rodrigues de 
Almeida, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
POR ÁLVARO JÚLIO TAVEIRA SOARES POLÓNIO 
EDOC/2015/34761
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, 
apenas no original.

Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas municipais pela 
utilização de equipamentos municipais (piscinas 
municipais), solicitado por Álvaro Júlio Taveira Soa-
res Polónio, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DA PISCINA DA 
GRANJA, PARA O ANO LETIVO 2015/2016, SOLICI-
TADO PELO CENTRO DE SOLIDARIEDADE CRISTÃ 
MARANATHA 
EDOC/2015/33945
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.11.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas municipais pela 
utilização da piscina da Granja, incluindo aulas de 
natação, para o ano letivo 2015/2016, solicitado 
pela Tenda do Encontro - Centro de Solidarieda-
de Cristã Maranatha, instituição de acolhimento de 
crianças e jovens em risco, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 
TRANSPORTE EFETUADO PELOS BOMBEIROS SA-
PADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SOLICITADO 
POR KATERYNA BONDARCHUK
EDOC/2015/13673
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.07.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa de transporte efe-
tuado pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de 
Gaia, solicitado por Kateryna Bondarchuk, nos ter-
mos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM 
HONRA DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS E STº. 
ISIDRO, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2015/37662
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido, no valor 
de € 133,90 (cento e trinta e três euros e noven-
ta cêntimos), relativa à realização das Festas em 
Honra de Nossa Senhora dos Anjos e Stº Isidro, 
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solicitado pela União de Freguesias de Gulpilhares 
e Valadares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE 
FOLCLORE INTEGRADO NA FESTA DO EMIGRANTE, 
SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS SANTA 
MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/39184
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido no valor 
de € 25,89 (vinte e cinco euros e oitenta e nove 
cêntimos) relativa à realização do festival de folclo-
re integrado na Festa do Emigrante, solicitado pela 
União de Freguesias Santa Marinha e São Pedro da 
Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVEN-
TO “FESTA DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA A 
COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SÃO MARTI-
NHO”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/35839
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido no valor 
de € 52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos) relativa à realização do evento “Festa de 
Angariação de Fundos para a Comissão de Festas 
em Honra de São Martinho”, solicitado pela União 
de Freguesias Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “FES-
TA EM HONRA DE SÃO BARTOLOMEU DOS CARVA-
LHOS”, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA DE 
SÃO PEDRO DE PEDROSO
EDOC/2015/36369
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 

pela emissão da licença especial de ruido no valor 
de € 128,67 (cento e vinte e oito euros e sessenta e 
sete cêntimos) relativa à realização do evento “Fes-
ta em Honra de São Bartolomeu dos Carvalhos”, 
solicitado pela Fábrica da Igreja de São Pedro de 
Pedroso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “AR-
RUADO DE ANIVERSÁRIO”, SOLICITADO PELA SO-
CIEDADE MUSICAL 1º DE AGOSTO
EDOC/2015/37285
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido no valor 
de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove cên-
timos) relativa à realização do evento “Arruado de 
Aniversário”, solicitado pela Sociedade Musical 1º 
de Agosto, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “AR-
RAIAL DA NOSSA SENHORA DA SAÚDE”, SOLICITA-
DO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2015/37635
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido no valor 
de € 81,78 (oitenta e um euros e setenta e oito 
cêntimos) relativa à realização do evento “Arraial 
da Nossa Senhora da Saúde”, solicitado pela Junta 
de Freguesia de Arcozelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“FESTA EM HONRA DE SANTA EULÁLIA”, SOLICITA-
DO PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OLI-
VEIRA DO DOURO
EDOC/2015/37325
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido no valor 
de € 121,67 (cento e vinte e um euros e sessenta e 
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sete cêntimos) relativa à realização do evento “Fes-
ta em Honra de Santa Eulália”, solicitado pela Junta 
de Freguesia de Arcozelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“FESTA DA FRANCESINHA”, SOLICITADO PELA JUN-
TA DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2015/38306
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido no valor 
de € 414,39 (quatrocentos e catorze euros e trin-
ta e nove cêntimos) relativa à realização do even-
to “Festa da Francesinha”, solicitado pela Junta de 
Freguesia de S. Félix da Marinha, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“FESTIVAL DA GASTRONOMIA DE VALADARES”, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO GRUPO DE AMI-
GOS DO CONQUISTADOR
EDOC/2015/38401
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido no valor 
de € 302,39 (trezentos e dois euros e trinta e nove 
cêntimos) relativa à realização do evento “Festival 
da Gastronomia de Valadares”, solicitado pela Asso-
ciação Grupo de Amigos do Conquistador, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO AM-
PARO, S. VICENTE E S. TOMÉ”, SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2015/37863
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido no valor 
de € 128,67 (cento e vinte e oito euros e sessen-

ta e sete cêntimos) relativa à realização do evento 
“Festa em Honra de Nossa Senhora do Amparo, S. 
Vicente e S. Tomé”, solicitado pela Junta de Fregue-
sia de S. Félix da Marinha, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA NAZA-
RÉ”, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE 
ARCOZELO
EDOC/2015/38539
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido no valor 
de € 114,67 (cento e catorze euros e sessenta e 
sete cêntimos) relativa à realização do evento “Fes-
ta em Honra de Nossa Senhora da Nazaré”, solicita-
do pela Junta de Freguesia de Arcozelo, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“FESTIVAL ANUAL DE FOLCLORES DE LEVER”, SO-
LICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SAN-
DIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/37582
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido no valor 
de € 52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos) relativa à realização do evento “Festival 
Anual de Folclores de Lever”, solicitado pela União 
de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“CONTOS MEDIEVAIS”, SOLICITADO PELA EXPAN-
DECONQUISTAS ASSOCIAÇÃO
EDOC/2015/36142
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido no valor 
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de € 95,78 (noventa e cinco euros e setenta e oito 
cêntimos) relativa à realização do evento “Contos 
Medievais”, solicitado pela Expandeconquistas As-
sociação, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“NOITE DE CARAOK”, SOLICITADO PELA ASSOCIA-
ÇÃO DO ORFEÃO DE VALADARES
EDOC/2015/38945
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido no valor 
de € 32,89 (trinta e dois euros e oitenta e nove 
cêntimos) relativa à realização do evento “Noite de 
Caraok”, solicitado pela Associação do Orfeão de 
Valadares, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “NO-
VENA”, SOLICITADO PELA UCR! ASSOCIAÇÃO SO-
CIAL, CULTURAL E HUMANITÁRIA, FREGUESIA DE 
CANELAS
EDOC/2015/37720
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido, relativa 
à realização do convívio “Novena”, solicitado pela 
UCR! Associação Social, Cultural e Humanitária, 
freguesia de Canelas, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“FESTAS DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA”, SOLICI-
TADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS GRIJÓ E SER-
MONDE
EDOC/2015/38599
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido no va-
lor de € 228,67 (duzentos e vinte e oito euros e 
sessenta e sete cêntimos) relativa à realização do 
evento “Festas de Nossa Senhora da Graça”, soli-

citado pela União de Freguesias Grijó e Sermonde, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“FESTA DA BROA”, SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2015/39446
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido no valor 
de € 195,78 (cento e noventa e cinco euros e seten-
ta e oito cêntimos) relativa à realização do evento 
“Festa da Broa”, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO “VA-
MOS TODOS AJUDAR A LÍVIA”, SOLICITADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2015/39888
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido no va-
lor de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove 
cêntimos) relativa à realização do evento “Vamos 
Todos Ajudar a Lívia”, solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Canelas, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO PI-
LAR”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2015/40327
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido no valor 
de € 67,78 (sessenta e sete euros e setenta e oito 
cêntimos) relativa à realização do evento “Festa em 
Honra de Nossa Senhora do Pilar”, solicitado pela 
União de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos 
termos informados.
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PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL 
DE RUIDO, RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“FESTA PIRATA”, SOLICITADO PELA JUNTA DE FRE-
GUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2015/40221
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruido no valor 
de € 95,78 (noventa e cinco euros e setenta e oito 
cêntimos) relativa à realização do evento “Festa Pi-
rata”, solicitado pela Junta de Freguesia de S. Félix 
da Marinha, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A LICENCIAMENTO DE DIVERTIMENTO 
PÚBLICO, SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA 
PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/37331
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara no im-
pedimento do Sr. Presidente. 24.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de redução da taxa relativa ao licencia-
mento de divertimento público, no valor de € 12,00 
(doze euros), solicitado pela Fábrica da igreja Pa-
roquial de Oliveira do Douro – Proc.º 3271/15, Fre-
guesia de Oliveira do Douro, nos termos informa-
dos.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DO PAGAMENTO 
DE TAXAS A TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO 
E MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
FERNANDO CORREIA – PROCESSO 1043/14 – PL – 
AVINTES
EDOC/2015/19984
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas a título de licen-
ça de construção e municipal de urbanização, no 
montante global de € 772,40 (setecentos e setenta 
e dois euros e quarenta cêntimos), solicitado por 
Fernando Correia – Proc.º 1043/14 – PL, Freguesia 
de Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DO PAGAMENTO 
DE TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICI-
TADO POR MARIA PLAUTILA MOREIRA PINHEIRO 
QUELHAS – PROCESSO 740/15 – PL – SANDIM, 

OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.08.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR 
SUSANA MARIA DE SOUSA ALVES – PROCESSO 
3069/14 – PL – SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRES-
TUMA
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.08.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DO PAGAMENTO 
DE TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITA-
DO POR JOSÉ MARIA FERREIRA DIAS – PROCESSO 
3694/13 – PL – SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA 
AFURADA
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.08.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DE PAGAMENTO 
DE TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E MUNI-
CIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR PAU-
LO JORGE NUNES CAMARINHA – PROCESSO Nº 
4648/13-PL, S. FÉLIX DA MARINHA
EDOC/2015/27272
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de isenção de taxas, solicitado por Pau-
lo Jorge Nunes Camarinha – Proc.º 4648/13 – PL, 
Freguesia de S. Félix da Marinha, nos termos infor-
mados.
Ausentou-se da reunião o Sr.º Vereador Arq. José 
Valentim Pinto Miranda.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE PARA O ANO DE 2014 E 2015, 
SOLICITADO PELA QUINTA DA BOEIRA – PROCES-
SO 294/13
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas a título de li-
cença de publicidade para os anos 2014 e 2015, no 
montante de €15,00 (quinze euros) e €30,00 (trin-
ta euros), respetivamente, solicitado pela Quinta 
da Boeira – Arte e Cultura Ld.ª – Proc.º 294/13, 
União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraí-
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so, nos termos informados.
Entra na reunião o Sr.º Vereador Arq. José Valentim 
Pinto Miranda.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE 
UTILIZAÇÃO SOLICITADO POR PAULO JORGE DA 
SILVA MOTA – PROCESSO 3989/08 – PL – SANDIM, 
OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/38364
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aceitar o 
pedido de concessão de autorização de utilização, 
solicitado por Paulo Jorge da Silva Mota – Proces-
so 3989/08 – PL, União de Freguesias de Sandim, 
Olival; Lever e Crestuma, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
SOLICITADO POR JOAQUIM OLIVEIRA COSTA LDª 
– PROCESSO Nº 1174/15 – PC, SERZEDO E PERO-
SINHO
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 73, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir a reclamação relativa a liquidação de taxa de-
vida pela instalação e funcionamento de posto de 
abastecimento de combustíveis, apresentada por 
Joaquim Oliveira Costa Ld.ª – Proc.º 1174/15 - PC, 
União de Freguesias de Serzedo e Perosinho e man-
ter o despacho do Exmº Senhor Vice-Presidente de 
26 de março de 2015, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA A LIQUIDAÇÃO DE TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
SOLICITADO POR ANTOREP REV. COMBUSTÍVEIS 
LDª – PROCESSO Nº 1175/15 – PC, UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 74, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 03.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação relativa a liquidação de taxa devida 
pela instalação e funcionamento de posto de abas-
tecimento de combustíveis, apresentada por ANTO-
REP – REV. COMBUSTÍVEIS LDª – Proc.º 1175/15 
- PC, União de Freguesias de Grijó e Sermonde e 
manter o despacho do Exmº Senhor Vice-Presiden-
te de 26 de março de 2015, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO RELATIVA À LIQUIDAÇÃO DA TAXA 
DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 
SOLICITADO POR CARVALHO ALMEIDA & SILVA – 
PROCESSO Nº 1178/15 – PC, VILAR DE ANDORI-

NHO
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 75, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 04.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação relativa a liquidação de taxa devida 
pela instalação e funcionamento de posto de abas-
tecimento de combustíveis, apresentada por Car-
valho Almeida & Silva – Proc.º 1178/15 - PC, Vilar 
de Andorinho e manter o despacho do Exmº Senhor 
Vice-Presidente de 26 de março de 2015, nos ter-
mos informados.
DESPEJO DE NÁDIA FILIPA SALGADO DA FONSE-
CA ARRENDATÁRIA DA HABITAÇÃO SITA NA RUA 
DAS COLETIVIDADES, Nº 238, 4º DIR. TRAS., 
EMPREENDIMENTO QUINTA DO MONTE GRANDE, 
FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO – OFÍCIO 
Nº 739.15.GS.CA DA GAIURB URBANISMO E FIS-
CALIZAÇÃO EM
EDOC/2015/18957
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 76, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.08.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Nádia Filipa Salgado da Fonseca, ar-
rendatária da habitação sita na Rua das Coletivida-
des, nº 238, 4º Dt.º - Trs, empreendimento Quinta 
do Monte Grande, freguesia de Vilar de Andorinho, 
nos termos informados.
DESPEJO DE MARGARIDA DE JESUS SANTOS FÉLIX 
ARRENDATÁRIA DA HABITAÇÃO SITA NA ALAMEDA 
GUILHERME OLIVEIRA DE AGUIAR, Nº 28, 1º ESQ., 
EMPREENDIMENTO MOTA AMARAL , FREGUESIA DE 
ARCOZELO – OFÍCIO Nº 708.15.GS.CA DA GAIURB 
URBANISMO E FISCALIZAÇÃO EM
EDOC/2015/17429
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 77, 
apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Margarida de Jesus Santos Félix, ar-
rendatária da habitação sita na Alameda Guilherme 
Oliveira de Aguiar, nº 28, 1º Esq.º, empreendimen-
to Mota Amaral, freguesia de Arcozelo, nos termos 
informados.
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – JU-
LHO 2015
EDOC/2015/38146
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 78, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.08.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
RESOLUÇÃO FUNDAMENTADA RELATIVA AO CON-
CURSO PÚBLICO PARA PUBLICIDADE INTERNACIO-
NAL PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
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ÇOS DAS CANTINAS ESCOLARES
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 79, 
apenas no original.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que aquan-
do a adjudicação do concurso das refeições para 
o próximo ano letivo, das escolas do 1º ciclo e da 
pré-primária, os Vereadores do PSD alertaram que 
este processo podia originar uma contestação no 
Tribunal Administrativo, como aconteceu. Disse que 
vão apoiar a aprovação da presente resolução fun-
damentada para apresentar ao Tribunal Adminis-
trativo, invocando o interesse público que existe e 
esperando que o Tribunal Administrativo aceite esta 
resolução, porque no caso de não aceitar, a Câmara 
terá uma situação muito complicada para gerir que 
é não ter uma empresa que forneça as refeições a 
partir de 1 de Setembro. Entende que o concurso 
devia ter sido feito com maior antecedência, porque 
estes litígios acontecem de vez em quando. Espera 
que o Tribunal Administrativo aceite esta resolução, 
invocando por parte da Câmara o interesse público, 
para que quando começarem as aulas a Câmara 
Municipal não se depare com um problema grave, 
isto é, não ter uma empresa que forneça as refei-
ções escolares.
O Sr. Vice-Presidente disse concordar com aquilo 
que o Sr. Vereador Firmino Pereira referiu, mas que 
a Câmara avançou com o concurso assim que foi 
possível.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a resolução fundamentada relativa ao Concurso Pú-
blico para Publicidade Internacional para Aquisição 
de Prestação de Serviços das Cantinas Escolares”, 
nos termos propostos.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
O Sr. Vice-Presidente deu início à INTERVENÇÃO 
DOS SENHORES MUNÍCIPES INSCRITOS.
MARIA LURDES SÁ MARQUES – Disse ser viúva e 
que aufere do rendimento mínimo, não tendo pos-
sibilidades económicas para pagar a sua renda, 
pelo que, solicitou ajuda da Câmara Municipal.
ORLANDO LOPES DA ROCHA – Disse que terá apre-
sentado uma queixa-crime contra José Manuel Go-
mes Moreira, dono de uma propriedade em Sandim, 
contígua à sua propriedade, dizendo que o mesmo 
invadiu o seu imóvel com a realização de obras.
MARIA IDÁLIA P. DE SOUSA – Disse ter problemas 
de saúde, financeiras e de habitação, pelo que, so-
licitou uma audiência com o Sr. Presidente.
MANUEL CABRAL FERNANDES - Apresentou uma 
exposição relativa a um requerimento referente a 
um pedido de certidão, a qual se anexa à presente 

ata, sob fotocópia sob o nº 81, apenas no original.
O Sr. Vice-Presidente relativamente à intervenção 
da Sr.ª Munícipe Maria de Lurdes Sá Marques, disse 
que a mesma, no final da reunião, deverá falar com 
o Sr. Dr. José Oliveira, Administrador da Gaiurb, 
para expor a situação, na tentativa da resolução do 
seu problema.
Relativamente à intervenção da Sr.ª Munícipe Maria 
Idália P. de Sousa disse que o Sr. Presidente tem 
centenas de pedidos de audiência, os quais são dis-
tribuídos pelos Srs. Vereadores. Disse que irá saber 
qual a razão pela qual a audiência que a Sr.ª Muní-
cipe solicitou, ainda não foi marcada.
No que refere à intervenção do Sr. Munícipe Manuel 
Cabral Fernandes disse tratar-se de uma questão 
delicada. Que trata-se de uma situação do ponto 
de vista do urbanismo e de licenciamento munici-
pal, a qual cumpre todos os requisitos. Disse que a 
construção do muro com a altura de 6 metros, não 
corresponde à verdade e que pessoalmente irá des-
locar-se ao local para analisar a situação, do ponto 
de vista de licenciamento municipal. Relativamente 
ao licenciamento da atividade económica, disse ter 
sido a CCDRN que emitiu uma licença de utilização 
para aquela atividade e que recentemente autori-
zou a prorrogação da licença até 2018. Disse que 
irá fazer chegar à CCDRN a preocupação do Sr. Mu-
nícipe, a qual é legítima.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 Ho-
ras e 26 Minutos, o Senhor Vice-Presidente decla-
rou encerrada a reunião, da qual se elaborou a pre-
sente ata aprovada, por unanimidade, nos termos 
do disposto no nº 1 do art.º 34.º do CPA, e no nº. 1 
do art.º 57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setem-
bro, bem como do n.º 1 do art.º 11.º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do pelo Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, Hermenegilda Cunha e Silva a Diretora de 
Departamento de Administração Geral e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
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B.1. DESPACHOS

DESPACHO N.º 37/DMIEP/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto no arti-
go 43° do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/20.15, de7 de ja-
neiro,
Determino que,
Na minha ausência, programada para o período 
compreendido entre os dias 06 e 27 de agosto de 
2015, as competências próprias e subdelegadas 
que me estão cometidas sejam assumidas transi-
toriamente, durante aquele período, nos seguintes 
termos:
O Sr. Eng.º Rui Ramos, chefe de divisão, me subs-
titua no âmbito da Conceção e Construção de Equi-
pamentos e Espaços Públicos;
A Sr.ª Eng.ª Isabel Carvalho, chefe de divisão, me 
substitua no âmbito da Gestão de Empreitadas e 
Fiscalização;
O Sr. Eng.º Claro Costa, chefe de divisão, me subs-
titua no âmbito da Manutenção de Equipamentos;
O Sr. Eng.º Jorge Conde, chefe de divisão, me 
substitua no âmbito da Manutenção de Espaços Pú-
blicos;
O Sr. Eng.º Joaquim Ribeiro, técnico superior, me 
substitua no âmbito das matérias concernentes à 
Energia;
Os técnicos atualmente afetos ao Departamento de 
Obras e Empreitadas que, por vacatura do cargo de 
diretor de departamento, têm respondido perante 
mim no âmbito das matérias que lhes estão come-
tidas, passem a reportar, durante aquele período de 
ausência, ao Sr. Eng.º Claro Costa, chefe da Divisão 
de Manutenção de Equipamentos.
Paços do Concelho, 05 de agosto de 2015.
A Diretora Municipal de Infraestruturas e Espaços 
Públicos, Eng.ª Dora Maia

DESPACHO N.º 38/DDCJ/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 42 
do Código do Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto-lei nº 4/2015, de 07 de janeiro,
Determino que,
A Dra. Silvina Maria Correia Batista, Chefe de Divi-
são de Turismo me substitua na minha ausência, no 
período compreendido entre os dias 08 de agosto a 
14 de agosto de 2015, assumindo transitoriamente 
as minhas competências próprias e subdelegadas.
No período compreendido entre 15 de agosto e 25 
de agosto, as minhas competências próprias e sub-
delegadas são asseguradas transitoriamente da se-
guinte forma:
a) Nas áreas do Turismo e Juventude, o Técnico 
Superior Joaquim Alberto da Costa Ferreira;
b) Nas restantes áreas e na gestão de expediente 
corrente, a Técnica Superior Maria Luisa Alves Ro-
sário.

Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 06 de 
agosto de 2015
O Diretor de Departamento de Desporto, Cultura e 
Juventude, (Mário Duarte, Eng.º)

DESPACHO N.º 39/DMIEP/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto no arti-
go 43.° do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro e sem prejuízo do disposto no meu Despacho 
n.º 37/DMIEP/2015, de 5 de agosto;
Determino que,
Na minha ausência, programada para o período 
compreendido entre os dias 06 e 27 de agosto de 
2015, as competências próprias e subdelegadas 
que me estão cometidas sejam assumidas transi-
toriamente, durante aquele período, também pela 
Sra. Eng.ª Rita Diogo, chefe de divisão, que me 
substituirá no âmbito da Mobilidade e Transportes.
Paços do Concelho, 06 de agosto de 2015.
A Diretora Municipal de Infraestruturas e Espaços 
Públicos, (Eng.ª Dora Maia)

DESPACHO N° 40/2015
Tendo em vista acautelar o normal funcionamento 
dos serviços no período das minhas férias (de 17 de 
agosto a 4 de setembro), determino: 
1 - Todo o expediente remetido à DMAF, deverá ser 
enviado, via edoclink ao DMAF/Sec, assinalando 
por email a urgência do assunto, sempre que tal se 
revelar necessário.
2 - As funcionárias que prestam serviço no referi-
do secretariado, a saber, Maria da Luz Alves e Ana 
Paula Silva, farão seguir para tramitação subse-
quente apenas os procedimentos assinalados, pelos 
serviços requisitantes/emissores como "urgentes", 
aguardando todos os outros o dia 7 de setembro 
para subsequente tramitação. 
Vila Nova de Gaia, 13 de agosto de 2015. 
A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
(Manuela Garrido)

DESPACHO N° 41/DEVS/2015
Por necessidade de assegurar o normal funciona-
mento dos serviços na Divisão de Espaços Verdes e 
Salubridade, incluindo o do gatil e canil municipal, 
sem prejuízo neste último da orientação técnica do 
Serviço de Veterinária Municipal, durante a minha 
ausência por motivo de férias, no período de 17 de 
Agosto a 04 de Setembro e nos termos do disposto 
no artigo 42.° do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto - Lei n.º 4/2015 
de 7 de Janeiro, delego transitoriamente as minhas 
competências próprias e subdelegadas no: 
Técnico Superior, Dr. Joaquim Ferreira de Sousa 
Paços do Concelho, 14 de Agosto de 2015 
O Chefe de Divisão de Espaços Verdes e Salubrida-
de, (António Dias)

B. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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DESPACHO N° 42/DGC/2015
Considerando, 
A subdelegação de competências que me foi conce-
dida pela Senhora Diretora Municipal, Dra. Manuela 
Garrido, pelo despacho 29/DMAF/2015, de 01.07; 
Que, de acordo com o estabelecido no mencionado 
despacho de subdelegação de competências, foi-
-me expressamente concedida a faculdade de sub-
delegação; 
Determino, de acordo com aprovação superior, que,
O técnico superior João Mauro Freitas Gouveia me 
substitua no meu período de férias (17 de agosto a 
03 de setembro), atribuindo-lhe as minhas compe-
tências próprias e subdelegadas. 
A Chefe da Divisão de Gestão de Contratos, Gabrie-
la Maia

DESPACHO N° 43/DGT/2015
Considerando a subdelegação de competências que 
me foi conferida pela Sra. Diretora de Departamen-
to de Planeamento e Controlo Financeiros, Dra. 
Maria José Baganha, pelo despacho n° 30/DPCF/20 
14, de 1 de julho de 2015, determino que o téc-
nico superior, Dr. Marcelo Miranda de Oliveira, me 
substitua nas minhas ausências e impedimentos, 
atribuindo-lhe todas as minhas competências pró-
prias e subdelegadas.
Paços do Concelho, 13 de agosto de 2015 
A Chefe de Divisão de Contabilidade e Tesouraria 
(Ana João Ribeiro)

DESPACHO N° 44/DGT/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto no arti-
go 42.ª do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 
janeiro. 
Determino que,
O Técnico Superior, Dr. Joaquim Alberto Ferreira me 
substitua na minha ausência, no período compre-
endido entre os dias 17 de agosto a 31 de agosto 
de 2015, assumindo transitoriamente as minhas 
competências próprias e subdelegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 14 de 
agosto de 2015 
A Chefe de Divisão Municipal de Turismo, (Silvina 
Maria Correia Baptista)

DESPACHO N° 45/DMUA/2015
Nos termos e para os efeitos do disposto no arti-
go 42.º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de ja-
neiro, durante a minha ausência por motivo de fé-
rias, no período compreendido entre 17 de agosto e 
1 de setembro, delego transitoriamente as minhas 
competências próprias e subdelegadas, no Senhor 
Arqt.º Nelson Fernando Oliveira Pinto, Chefe de Di-
visão de Gestão e Fiscalização Urbanística. 
Vila Nova de Gaia, 14 de agosto de 2015 

A Diretora Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
(Luísa Lima Aparício)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO N.º46/2015
No âmbito do procedimento concursal n.º 46/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor do Departa-
mento de Ambiente e Parques Urbanos, publicado 
no Diário da República, 2ª série, nº 18, de 27 de ja-
neiro de 2015, pelo aviso de abertura nº 962/2015 
e na Bolsa de Emprego Público com o código de 
oferta OE201501/0253, designo o Exmo. Sr. Dou-
tor Nuno Fernando de Ascensão Gomes Olivei-
ra, em regime de comissão de serviço e pelo perí-
odo de três anos, atento o disposto na proposta de 
designação do júri e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 
1 de setembro de 2015. Paços do Concelho, 19 de 
agosto de 2015. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues) 

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO N.º47/2015
No âmbito do procedimento concursal ne40/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor do Departa-
mento de Obras e Empreitadas, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 18, de 27 de janeiro 
de 2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0250, designo a Exma. Sra. Dra. Ma-
nuela Maria Martins Bernardes, em regime de 
comissão de serviço e pelo período de três anos, 
atento o disposto na proposta de designação do júri 
e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de setembro de 2015. 
Paços do Concelho, 19 de agosto de 2015.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO N.º48/2015
No âmbito do procedimento concursal n.º 533/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor do Departa-
mento de Planeamento e Controlo Financeiro, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, nº 18, de 
27 de janeiro de 2015, pelo aviso de abertura n.º 
962/2015 e na Bolsa de Emprego Público com o 
código de oferta OE201501/0249, designo a Exma. 
Sra. Dra. Ana Paula Amorim Moreira Guedes, em 
regime de comissão de serviço e pelo período de 
três anos, atento o disposto na proposta de desig-
nação do júri e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de setembro de 2015. 
Paços do Concelho, 19 de agosto de 2015. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO N.º49/2015
No âmbito do procedimento concursal n.º 30/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor do Departa-
mento de Administração Geral, publicado no Diário 
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da República, 2.ª série, nº 18, de 27 de janeiro de 
2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0247, designo a Exma. Sra. Dra. Her-
menegilda Maria da Cunha e Silva, em regime de 
comissão de serviço e pelo período de três anos, 
atento o disposto na proposta de designação do júri 
e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de setembro de 2015. 
Paços do Concelho, 19 de agosto de 2015. 
O residente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO N.º50/2015
No âmbito do procedimento concursal n.º 23/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor do Depar-
tamento de Polícia Municipal, publicado no Diário 
da República, 2ª Série, n.º 18, de 27 de janeiro de 
2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de ofer-
ta OE201501/0252, designo o Exmo. Sr. Dr. Telmo 
Filipe de Quelhas Moreira, em regime de comissão 
de serviço e pelo período de três anos, atento o 
disposto na proposta de designação do júri e res-
petivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de setembro de 2015. 
Paços do Concelho, 19 de agosto de 2015. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO N.º51/2015
No âmbito do procedimento concursal n.º 222/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor do Departa-
mento de Pessoal, publicado no Diário da República, 
2ª série, nº 18, de 27 de janeiro de 2015, pelo avi-
so de abertura n.º 962/2015 e na Bolsa de Empre-
go Público com o código de oferta OE201501/0256, 
designo a Exma. Sra. Dra. Maria de Fátima Pinto 
da Costa, em regime de comissão de serviço e pelo 
período de três anos, atento o disposto na proposta 
de designação do júri e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de setembro de 2015. 
Paços do Concelho, 19 de agosto de 2015. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO N.º52/2015
No âmbito do procedimento concursal n.º 21/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor do Depar-
tamento de Assuntos Jurídicos, publicado no Diário 
da República, 2ª série, nº 18, de 27 de janeiro de 
2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0251, designo a Exma. Sra. Dra. Maria 
Goreti Ferreira Martins, em regime de comissão de 
serviço e pelo período de três anos, atento o dis-
posto na proposta de designação do júri e respeti-
vos fundamentos.

A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de setembro de 2015. 
Paços do Concelho, 19 de agosto de 2015. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO N.º53/2015
No âmbito do procedimento concursal n.º 61/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor do Depar-
tamento de Ação Social e Atividades Económicas, 
publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 18, 
de 27 de janeiro de 2015, pelo aviso de abertura 
n.º 962/2015 e na Bolsa de Emprego Público com o 
código de oferta OE201501/0254, designo a Exma. 
Sra. Dra. Cláudia Susana Lobo Pais Teixeira Gomes, 
em regime de comissão de serviço e pelo período 
de três anos, atento o disposto na proposta de de-
signação do júri e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de setembro de 2015. 
Paços do Concelho, 19 de agosto de 2015. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO N.º54/2015
No âmbito do procedimento concursal n.º 54/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor do De-
partamento de Educação, publicado no Diário da 
República, 2.º série, n.º 18, de 27 de janeiro de 
2015, pelo aviso de abertura n.º 962/2015 e na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201501/0255, designo a Exma. Sra. Eng.ª Aria-
na Maria Cachina Pinho, em regime de comissão 
de serviço e pelo período de três anos, atento o 
disposto na proposta de designação do júri e res-
petivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de setembro de 2015. 
Paços do Concelho, 19 de agosto de 2015. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO DE DESIGNAÇÃO N.º55/2015
No âmbito do procedimento concursal n.º 57/2014, 
para o provimento do cargo de Diretor do Depar-
tamento de Desporto, Cultura e Juventude, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 18, de 
27 de janeiro de 2015, pelo aviso de abertura n.º 
962/2015 e na Bolsa de Emprego Público com o 
código de oferta OE201501/0248, designo o Exmo. 
Sr. Eng.º Mário Armando Martins Duarte, em regi-
me de comissão de serviço e pelo período de três 
anos, atento o disposto na proposta de designação 
do júri e respetivos fundamentos. 
A presente designação terá efeitos a partir do dia 1 
de setembro de 2015. 
Paços do Concelho, 19 de agosto de 2015. 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)



Nº 56 | agosto 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

36

C.1. AVISOS

Aviso (extrato) n.º 9287/2015 - Diário da 
República n.º 162/2015, Série II de 2015-

08-20
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 
do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, na 
sua atual redação, torna-se público que por despa-
cho do Presidente da Câmara Municipal de 19 de 
junho de 2015, foi autorizada a consolidação de-
finitiva da mobilidade interna, do trabalhador José 
António Moreira Melo, com efeitos a 13 de julho de 
2015, nos termos do nº 3 do artigo 99º da Lei nº 
35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, 
com a remuneração correspondente à 8.ª posição 
remuneratória da carreira geral de técnico superior 
e 39º nível remuneratório da tabela remuneratória 
única aprovada pela Portaria 1553-C/2008, de 31 
de dezembro, não sendo sujeita a período experi-
mental de acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 
99.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação.
31 de julho de 2015. - O Vereador, por delegação 
de competência, Dr. Manuel Monteiro.

C.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2015/585
(PROC. N.º 0827/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno nº 15 do alvará de loteamento nº 23/11990 
sito na Abílio Oliveira Cardoso (ao lado direito do 
nº 8) com a Rua dos Cubos, freguesia de Oliveira 
do Douro, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º

“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 07/08/2015

EDT-CMVNG/2015/586
(PROC. N.º 0119/2011 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho n° 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua de Borneiros, junto ao muro de veda-
ção das instalações das Tintas Barbot, freguesia de 
Canelas, deste concelho, através de Edital, nos ter-
mos da alínea d) do n.º 1 do artigo 70.° do Códi-
go de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, para 
no prazo de 20 dias, contados da data da sua afi-
xação (2012/01/03), proceder à limpeza do terreno 
em causa, ao abrigo do disposto no artigo 33.° e na 
alínea b) do artigo 49.° do Regulamento Municipal 

C. AVISOS E EDITAIS
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de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, e que, decorrido entretanto o 
prazo atrás referido, foi constatado que não cum-
priu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.° do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.° do Decreto- Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 04 de setembro de 2015, pelas 
07:00 horas, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.°) e do Código de 
Processo Tributário Mais se informa-se que o pre-
sente processo pode ser consultado na Divisão de 
Espaços Verdes e Salubridade, nos dias úteis entre 
as 9,30h e as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de julho de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 13/03/2013, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do terreno 
em causa, sito na Rua de Borneiros, junto ao muro 
de vedação das instalações das Tintas Barbot, fre-
guesia de Canelas, deste concelho, de forma a que 
o respetivo terreno cumpra o definido nesta maté-
ria 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 previsto no n.º 
2 do artigo 149.° do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 
de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 61/96, 
de 31 de janeiro e conforme o previsto no artigo 
6º do Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, a 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio a partir do 
próximo dia 04 de setembro de 2015, pelas 07:00 

horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 28 de julho de 2015.
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013) (Maria Mercês Duarte Ramo Ferreira)
Data de Publicitação: 07/08/2015

EDT-CMVNG/2015/587
(PROC. N.º 0868/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho n° 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Praceta do Príncipe, contíguo ao n.º 41, fre-
guesia de Olival, deste concelho, através de Edital, 
nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 70.° 
do Código de Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novem-
bro, para no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (2015/03/20), 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, e que, decorrido en-
tretanto o prazo atrás referido, foi constatado que 
não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.° do De-
creto-Lei n.º 442/911 de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.° do Decreto- Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 11 de setembro de 2015, pelas 
07:00 horas, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar â co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.°) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
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ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 28 de julho de 2015.
Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 16/02/2015, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do 
terreno em causa, situado na Praceta do Príncipe, 
contíguo ao n,° 41, freguesia de Olival, deste con-
celho, de forma a que o respetivo terreno cumpra 
o definido nesta matéria no Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previsto no 
n.º 2 do artigo 149.° do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janei-
ro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio a partir do 
próximo dia 11 de setembro de 2015, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 28 de julho de 2015.
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013) (Maria Mercês Duarte Ramo Ferreira)
Data de Publicitação: 10/08/2015

EDT-CMVNG/2015/588
(PROC. N.º 0403/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua do Carregal, junto ao nº 483, 
freguesia de Canelas, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo em caso de incêndio, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-

nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo
Vila Nova de Gaia, 10 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 10/08/2015

EDT-CMVNG/2015/589
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015, 
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 15 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 6 de julho de 2015, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 
do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento des-
ta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo na 
reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
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Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 4 de agosto de 2015.
O Vereador, Manuel António Correio Monteiro
Data de Publicitação: 11/08/2015

EDT-CMVNG/2015/590
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 16 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 20 de julho de 2015, aprovada nos 
termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 3 
do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento 
desta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo 
na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 6 de agosto de 2015.
O Vereador, Manuel António Correio Monteiro
Data de Publicitação: 11/08/2015

EDT-CMVNG/2015/591
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015, 
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Minuta da Ata nº 17 respeitante à Reunião 
Ordinária realizada no dia 03 de agosto de 2015, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 5 de agosto de 2015.
O Vereador, Manuel António Correio Monteiro
Data de Publicitação: 11/08/2015

EDT-CMVNG/2015/592
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:

Faz saber, que fica por este meio notificado, Nico-
lae Ovidiu Bolos, com última morada conhecida em 
Esteval – CX P 456 E – Almancil, na qualidade de 
proprietário conforme consta na Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 28/05/2014, 
ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código 
da Estrada, do Largo da Ilha, freguesia da Madale-
na, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Pas-
sadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligei-
ro de Passageiros, marca Renault modelo Laguna, 
matrícula 12-09-ER.
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.º 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 estilo 
Proc. N.º 99/DMP/VA/14
EDOC/2014/54442
Vila Nova de Gaia, 09 de Julho de 2015
Data de Publicitação: 11/08/2015

EDT-CMVNG/2015/593
(PROC. N.º 0167/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Vasco da Gama, junto ao nº 
69, freguesia de Pedroso, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
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de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 13 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/08/2015

EDT-CMVNG/2015/594
(PROC. N.º 0328/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua das Flores, junto ao nº 235, 
freguesia de Pedroso, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo em caso de incêndio, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 

arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artº 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 10 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/08/2015

EDT-CMVNG/2015/596
(PROC. N.º 0806/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Travessa Fonte da Rata, junto aos nºs 64 
e 65 B, freguesia de Pedroso, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
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“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo,
Vila Nova de Gaia, 12 de junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/08/2015

EDT-CMVNG/2015/597
(Art.º 112,º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, no uso das competências subdelegadas 
pelo despacho nº13/PCM/2014 de 10/03 do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com competência conferida pela Câ-
mara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que; nos termos do disposto na alínea 
d) do artigo 1129 do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, através da afixação do presente Edi-
tal, e em cumprimento do despacho por si profe-
rido, datado de 24/07/2015, ficam notificados, os 
PROPRIETÁRIOS E DEMAIS INTERESSADOS da fra-
ção AF - R/C DTO, e da fração AL, 3º DTO ao imóvel 
sito na Rua do Centro Social São Salvador, 597, 
bloco V, freguesia de Grijó e Sermonde deste Con-
celho, da concessão de um prazo de 30 dias para 
apresentarem pedido de emissão de autorização de 

utilização com vista à regularização da utilização 
das referidas frações, em cumprimento do disposto 
no artigo 63º e seguintes do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação (RJUE).
Vila Nova de Gaia, 24 de Julho e 2015
Por delegação de competências, O Vice-Presidente 
da Câmara (Patrocínio Azevedo)
Data de Publicitação: 12/08/2015

EDT-CMVNG/2015/598
(PROC. N.º 1172/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Heróis do Ultramar, junto ao nº 1191, 
freguesia de Vilar de Andorinho, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
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a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 24 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/08/2015

EDT-CMVNG/2015/599
(PROC. N.º 0210/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Travessa Alto da Serra, junto aos nºs 75/77, 
freguesia de Pedroso, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-

terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 12/08/2015

EDT-CMVNG/2015/600
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 29/81
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas.
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 21 de julho 
de 2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 29/81 para o lote n.º 1, requerido em nome de 
JOSÉ CABRAL NUNES, que tem como objetivo a re-
tificação da área do lote de 760m2, valor constante 
da planta de síntese do loteamento, para 725m2, 
valor descrito na certidão da conservatória do regis-
to predial e correspondente ao existente no local; 
regularização do afastamento frontal e da área de 
construção da habitação ao nível do rés-do-chão, 
de acordo com o executado no local. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 1851/15 estará disponível para con-
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sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 12/08/2015

EDT-CMVNG/2015/601
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 59/83
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 21 de julho 
de 2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 22/92 para o lote n.º 6, requerido em nome de 
EDUARDO HENRIQUE PINTO, que tem como obje-
tivo a proposta de alpendre na parte posterior do 
lote com área de implantação de 46,00m2. 
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 Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 13/08/2015

EDT-CMVNG/2015/605
(PROC. N.º 0145/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito entre o IC23 e edifícios situados na Rua 
D. Pedro V, freguesia de Mafamude, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
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à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 28 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/08/2015

EDT-CMVNG/2015/606
(PROC. N.º 1056/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha a constru-
ção inacabada, sita no Caminho do Pinheiral, frente 
ao nº 59, 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 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 

Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/08/2015

EDT-CMVNG/2015/607
(PROC. N.º 1203/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito no gaveto da Rua Escola do Viso com o Re-
canto Escola do Viso, 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 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
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para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/08/2015

EDT-CMVNG/2015/608
(PROC. N.º 1320/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Tenente Valadim, junto ao nº 
663, freguesia de Canidelo, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 

Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 28 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/08/2015

EDT-CMVNG/2015/609
(PROC. N.º 0189/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o logradouro da habitação inacabada sita na Rua 
Nova de Castelo Branco (Inicio da Rua), freguesia 
de Canidelo, deste concelho, se encontra com mui-
ta vegetação e uma piscina com águas estagnadas, 
constituindo foco de insalubridade e perigo para a 
saúde pública, violando o seu estado atual o dispos-
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to nas alíneas a) e b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui con-
traordenação passível de aplicação de coima.-
Alínea a) do artigo 49º
Acumular no interior dos edifícios ou outros espa-
ços particulares, quaisquer tipo de resíduos, quan-
do com isso possa ocorrer dano para a saúde pú-
blica, risco de incêndio ou perigo para o ambiente, 
é passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional;
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o logradouro da habitação em causa, no 
sentido de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte de material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos e ainda emparedamento de 
portas e janelas de forma a evitar o depósito de 
novos resíduos, bem como efetuar a limpeza da 
piscina existente.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 24 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/08/2015

EDT-CMVNG/2015/610
(PROC. N.º 0492/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 

entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua do Barroco, junto ao nº 83, freguesia 
de Canidelo deste concelho, a proceder à conclusão 
dos trabalhos de limpeza no terreno em causa no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 17/08/2015
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EDT-CMVNG/2015/613
(PROC. N.º 0388/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Nova do Outeiro, junto ao nº 
76, freguesia de Serzedo, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/08/2015

EDT-CMVNG/2015/614
(PROC. N.º 0514/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Avenida Professor Orlando Ribeiro, 
ao lado do nº 385, freguesia de Canidelo, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo em caso 
de incêndio, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/08/2015
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EDT-CMVNG/2015/615
(PROC. N.º 0118/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito nas traseiras do edifício localizado na 
Rua Jorge Dias, nºs 17, 27 e 43 e Rua do Calisto, 
freguesia de Canidelo, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo em caso de incêndio, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Data de Publicitação: 18/08/2015

EDT-CMVNG/2015/616
(PROC. N.º 0217/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que a ha-
bitação em estado de abandono sita na Rua da Bél-
gica, nºs 195, 195 A e 195 B freguesia de Canidelo 
deste concelho, se encontra com algumas divisões 
com resíduos de vária espécie nomeadamente, car-
tões, plásticos, madeiras e dejetos de animais e hu-
manos, pelo que se pressupõe que também serve 
para indivíduos sem-abrigo ali pernoitarem, cons-
tituindo perigo para a saúde pública, insalubridade 
local e possível risco de incêndio, violando o dispos-
to nas alíneas a) e b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui con-
traordenação passível de aplicação de coima.-
Alínea a) do artigo 49º
“Acumular no interior dos edifícios ou outros espa-
ços particulares, quaisquer tipo de resíduos, quan-
do com isso possa ocorrer dano para a saúde pú-
blica, risco de incêndio ou perigo para o ambiente, 
é passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional,”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha a habitação em causa, no sentido de dar 
execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo à limpeza das divisões em 
causa e ao emparedamento das portas e janelas.
De acordo com o previsto no artº 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
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igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/08/2015

EDT-CMVNG/2015/617
(PROC. N.º 0960/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Travessa Nossa Senhora de Fátima, ao lado 
esquerdo do nº 196, freguesia de Serzedo, deste 
concelho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 

dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/08/2015

EDT-CMVNG/2015/618
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) Li-
liana Raquel Aguiar Silva, com última morada co-
nhecida na Rua da Barrosa, n.º 160 – Serzedo, na 
qualidade de proprietário(a) conforme consta na 
Conservatória do Registo de Automóveis, de que a 
Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no 
dia 10/02/2015, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alí-
nea a) do Código da Estrada, da Rua de Barbeitos, 
freguesia de Canidelo, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Passageiros, marca Peugeot, 
modelo 206, de matrícula 10-09-QP
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. N.º 033/DMP/VA/15
EDOC/2014/50156
Vila Nova de Gaia, 09 de Julho de 2015
Data de Publicitação: 18/08/2015

EDT-CMVNG/2015/619
(PROC. N.º 0159/2012 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
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reno sito com frentes para a Rua do Pontão, para 
a Rua do Fojo e para a Travessa do Fojo, freguesia 
de Serzedo, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo em caso de incêndio, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contraordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/08/2015

EDT-CMVNG/2015/620
(PROC. N.º 0427/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 

e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito no Beco do Paniceiro contíguo ao nº 
97, freguesia de Canidelo, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 10 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/08/2015

EDT-CMVNG/2015/621
(PROC. N.º 0353/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
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trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Heróis da Pátria, entre o nº 2956 e 
a passagem de nível/férrea, freguesia de Arcozelo, 
deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 24 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/08/2015

EDT-CMVNG/2015/622
(PROC. N.º 0247/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno nº 80 do alvará de loteamento nº 45/96 
sito no gaveto da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro com 
a Praça Cardeal António Ribeiro, freguesia de Ar-
cozelo, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
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Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 01/08/2015

EDT-CMVNG/2015/623
(PROC. N.º 0247/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno nº 91 do alvará de loteamento nº 45/96 
sito no gaveto da Praça Cardeal António Ribeiro 
com a Rua Padre Manuel Oliveira Matos, freguesia 
de Arcozelo, deste concelho, a proceder à limpeza 
do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-

balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/08/2015

EDT-CMVNG/2015/624
(PROC. N.º 0247/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno nº 81 do alvará de loteamento nº 45/96 
sito com frente para a Rua Eduardo Madeira, lado 
direito para o lote nº 82, lado esquerdo para os 
lotes nºs 79 e 80 e traseiras para o lote nº 91, fre-
guesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
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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 no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/08/2015

EDT-CMVNG/2015/625
(PROC. N.º 0247/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno nº 90 do alvará de loteamento nº 45/96 
sito ao lado direito do nº 34 da Rua Padre Manuel 
Oliveira Matos, freguesia de Arcozelo, deste con-
celho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 

urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/08/2015

EDT-CMVNG/2015/626
(PROC. N.º 0247/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno nº 82 do alvará de loteamento nº 45/96 
sito ao lado esquerdo do nº 196 da Rua Eduardo 
Madeira, freguesia de Arcozelo, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
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DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 18/08/2015

EDT-CMVNG/2015/627
(PROC. N.º 1016/2014 – DEVS)

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

FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
a mato e pinhal sito no espaço urbano (quartei-
rão) formado pela confluência da Rua das Pedrei-
ras, Travessa das Lavouras e Rua das Lavourinhas, 
freguesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de junho de 2015
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O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/08/2015

EDT-CMVNG/2015/628
(PROC. N.º 1091/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno nº 30 do alvará de loteamento nº 45/96 
sito na Av. Francisco Sá Carneiro, ao lado direito 
do nº 241, freguesia de Arcozelo, deste concelho, 
a proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 

de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/08/2015

EDT-CMVNG/2015/629
*Ver últimas páginas do boletim

EDT-CMVNG/2015/630
(Art.º 112º n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, no uso das competências subdelegadas 
pelo despacho nº13/PCM/2014 de 10/03 do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com competência conferida pela Câ-
mara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, através da afixação do presente 
Edital, e em cumprimento do despacho por si pro-
ferido, datado de 2015/06/22, ficam notificados, os 
herdeiros de Joaquim Lopes de Sousa, e demais 
interessados no imóvel sito na Rua Silva Tapada, 
n& 468 - Traseiras, da freguesia de Oliveira do 
Douro, deste Concelho, do teor da decisão profe-
rida no processo de fiscalização urbanística nº 34/
FU/2005, cujos termos e fundamentos a seguir se 
transcrevem:
"Em referência ao assunto acima identificado, e 
por despacho do Senhor Vice-presidente da Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Gaia, de 2015/06/22, 
notifica-se do seguinte:
Decorrente de uma ação de fiscalização, realizada 
pelos serviços municipais competentes, ao local sito 
na Rua Silva Tapada, n.º 466, freguesia de Olivei-
ra do Douro, deste município, foram identificadas 
obras de ampliação ilegalmente executadas, no-
meadamente, ampliação em altura da construção 
existente destinada a garagem, maís precisamen-
te, alteração do pé-direito de parte da construção, 
violando o disposto no artigo 49, n.º 2 alínea c) do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) 
- aprovado pelo D.L nº 555/99, de 16 de dezembro, 
alterado e republicado pelo D.L. nº 136/2014, de 
09 de setembro - encontrando-se à data da última 
visita, devoluta.
A demolição é a medida a que esta Autoridade Ad-
ministrativa recorre apenas se não for possível ou-
tra solução suscetível de repor a legalidade urba-
nística, nos termos previstos do n.ºs 2 do artigo 
106º do RJUE. Nestas circunstâncias, e em cum-
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primento do preceituado no n.º 3 do artigo 106º 
do RJUE, fica V. Exa. notificada para, no prazo de 
15 dias, se pronunciar por escrito sobre a intenção 
do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, ordenar a demolição das obras 
de ampliação ilegalmente executadas
Findo aquele prazo sem que seja exercido o direito 
de audição que lhe foi concedido ou caso os argu-
mentos apresentados sejam considerados improce-
dentes, a intenção será convertida em ordem, sen-
do V. Exa. posteriormente notificada para no prazo 
de 45 dias proceder voluntariamente à demolição 
das mesmas.
Ainda, solicitamos a V. Exa. nos informe, por refe-
rência ao presente processo, da existência e iden-
tificação de demais titulares de direitos sobre as 
edificações e o terreno em causa para exercerem, 
igualmente, o seu direito de audição no âmbito do 
procedimento em curso.
Através do n/ ofício n.º 594/2014, de 2014/01/21, 
notificado por edital com período de afixação de 
2014/03/13 a 2014/06/05, nos locais de estilo, 
foram o$ herdeiros de Joaquim Lopes Sousa no-
tificados do despacho do Senhor Vice-Presiden-
te da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, de 
2014/01/06, que lhes concedeu um prazo de 60 
dias para apresentar pedido de licenciamento re-
ferente às obras de ampliação em altura da cons-
trução existente destinada a garagem, mais pre-
cisamente, alteração do pé-direito de parte da 
construção identificadas no presente processo.
Decorrido o prazo concedido aos intervenientes, e 
consultado o sistema informático desta edilidade, 
verificou-se que, apesar de devidamente notifica-
dos, os mesmos não deram entrada de qualquer 
pedido com vista à regularização das obras ilegal-
mente executadas.
Mais se refere que, através do n/ ofício n.ºs 
594/2014, de 2014/01/21, notificado por edital com 
período de afixação de 2014/03/13 a 2014/06/05, 
nos locais de estilo, foram os herdeiros de Joaquim 
Lopes Sousa notificados do despacho do Senhor Vi-
ce-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, de 2014/01/06, que lhes concedeu um prazo 
de 60 dias para apresentar pedido de licenciamen-
to referente às obras de ampliação em altura da 
construção existente destinada a garagem, mais 
precisamente, alteração do pé-direito de parte da 
construção identificadas no presente processo.
Ora, a notificação para proceder à legalização das 
obras de ampliação, quando possível, será sempre 
a via preferencial, tendo por escopo o princípio da 
proporcionalidade e da adequabilidade. Não obs-
tante, não poderá esquecer-se que esta prerro-
gativa representa um ónus para o particular que, 
informado da viabilidade de regularização, deverá 
desencadear os procedimentos competentes com 
vista à reposição da legalidade urbanística

Assim sendo, verificando-se não diligenciou no sen-
tido da regularização das mesmas, não pode esta 
autoridade administrativa compactuar com a ma-
nutenção de uma situação ilegal na ordem jurídica, 
razão pela qual, o decurso do prazo concedido legi-
tima o recurso à via da demolição."
Vila Nova de Gaia, 15 de julho de 2015.
Por delegação de competências O Vice-Presidente 
da Câmara (Patrocínio Azevedo)
Data de Publicitação: 20/08/2015

EDT-CMVNG/2015/631
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) An-
tónio José dos Santos Lopes, com última morada 
conhecida na Rua Encosta do Sol, n.º 67 – 2.º Dt.º 
– Canidelo, na qualidade de proprietário(a) confor-
me consta na Conservatória do Registo de Automó-
veis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia 
removeu no dia 10/02/2015, ao abrigo do art.º 
163.º, n.º 1 alínea a) do Código da Estrada, da Rua 
Encosta do Sol, freguesia de Canidelo, para o Esta-
leiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Fregue-
sia da Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, 
marca Fiat modelo Marea, matrícula 38-52-LN
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
Proc. N.º 032/DMP/VA/15
EDOC/2014/10944
Vila Nova de Gaia, 09 de Julho de 2015 
Data de Publicitação: 20/08/2015

EDT-CMVNG/2015/632
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA RODRI-
GUES DE FREITAS, SANTA MARINHA E AFURADA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 03 de agos-
to de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MU-
NICIPAL DE TRÂNSITO:
- Anulação do corredor Bus e alteração da sinaliza-
ção horizontal para linha de eixo descontínua.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal .
Vila Nova de Gaia, 14 de agosto de 2015.
O VEREADOR, Manuel António Correia Monteiro
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Data de Publicitação: 20/08/2015

EDT-CMVNG/2015/633
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado Paulo de 
Jesus Cristóvão Rodrigues, com última morada co-
nhecida na Rua Manuel Almeida Rouxinol, n.º 191 B 
- R/C A – Madalena, na qualidade de proprietário(a) 
conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 19/01/2015, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea a) do Código da Estrada, 
da Rua Manuel Almeida Rouxinol, freguesia da Ma-
dalena, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do 
Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Li-
geiro de Passageiros, marca Smart modelo MC01, 
matrícula 92-AS-22.
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.º 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 estilo 
Proc. N.º 004/DMP/VA/15
EDOC/2014/49262
Vila Nova de Gaia, 09 de Julho de 2015 
Data de Publicitação: 20/08/2015

EDT-CMVNG/2015/634
(PROC. N.º 0265/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua das Lavouras, junto ao nº 432, 
freguesia de Santa Marinha, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manuten-
ção, constituindo foco de insalubridade e perigo de 
incêndio, violando 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 contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º

“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/08/2015

EDT-CMVNG/2015/635
(PROC. N.º 0011/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho n° 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n.º 1 do arti-
go 70.° do Código do Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços da Divisão de Espaços Verdes e 
Salubridade da Direção Municipal de Urbanismo e 
Ambiente, fica notificado o Exmo. Senhor AVELI-
NO PEDRO PINTO, na qualidade de Sócio-Gerente 
da Empresa Valor Cifrão -Transações Mobiliárias e 
Imobiliárias, Lda., proprietária do terreno locali-
zado com uma frente para a Rua Clube dos Ca-
çadores, entre os n.ºs 292 e 322 e outra frente 
para a Rua Soares dos Reis, melhor identificado no 
processo de licenciamento de construção Gaiurb, 
EEM, n.º 2558/99, freguesia de Mafamude, deste 
concelho, que tendo sido notificado através da n/



Nº 56 | agosto 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

58

comunicação com a referência 2013/2015/DMHPEV 
de 26/11, para no prazo de 20 dias, contados da 
data da sua receção, 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 de Nova 
de Gaia, e que, decorrido entretanto o prazo atrás 
referido, foi constatado que não cumpriu o que lhe 
foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.° do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e con-
forme o previsto no artigo 6.° do Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente e por 
este meio, notificado de que, a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia tomará posse administrativa 
do citado prédio, a partir do próximo dia 18 de se-
tembro de 2015, pelas 07:00 horas, e pelo período 
estritamente necessário ao cumprimento do orde-
nado ficando obrigado a ressarci-la dos respetivos 
custos, num prazo de 60 dias, após comunicação 
do montante correspondente à operação realizada 
sem prejuízo do disposto em matéria contra-orde-
nacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.°) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo
Vila Nova de Gaia, 28 de julho de 2015
O Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
Despacho
Por despacho de 26/11/2013, foi ordenado ao 
Exmo. Senhor AVELINO PEDRO PINTO, na quali-
dade de Sócio-Gerente da Empresa Valor Cifrão - 
Transações Mobiliárias e Imobiliárias, Lda, proprie-
tária do prédio abaixo referenciado, através da n/
comunicação com a referência 2013/2015/DMHPEV 
de 26/11, a realização dos trabalhos de limpeza do 
terreno em causa, situado com uma frente para a 
Rua Clube dos Caçadores, entre os n.ºs 292 e 322 
e outra frente para a Rua Soares dos Reis, melhor 
identificado no processo de licenciamento de cons-
trução Gaiurb, EEM, n.º 2558/99, freguesia de Ma-
famude, 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 o transgressor 
não cumpriu o que lhe foi ordenado no prazo que 
lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 

2 do artigo 149.° do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 
de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 61/96, 
de 31 de janeiro e conforme o previsto no artigo 6º 
do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará posse 
administrativa do citado prédio a partir do próximo 
dia 18 de setembro de 2015, pelas 07:00 horas e 
pelo período estritamente necessário cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator.
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 28 de julho de 2015.
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013) (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra).
Data de Publicitação: 20/08/2015

EDT-CMVNG/2015/636
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado Fernan-
do Machado Pinto, com última morada conhecida 
na Praceta de Bustes, n.º 310 – 1.º – Canidelo, 
na qualidade de proprietário conforme consta na 
Conservatória do Registo de Automóveis, de que a 
Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no 
dia 11/02/2015, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alí-
nea a) do Código da Estrada, da Praceta de Bustes, 
freguesia de Canidelo, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Mercadorias, marca Fiat modelo 
Bravo Van, matrícula 35-50-JS.
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.º 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 
estilo.
Proc. N.º 038/DMP/VA/15
EDOC/2014/40997
Vila Nova de Gaia, 09 de Julho de 2015 
Data de Publicitação: 20/08/2015

EDT-CMVNG/2015/637
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) Antó-
nio de Jesus Ferreira, com última morada conhecida 
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na Rua Dr. Alfredo Faria Magalhães, n.º 95 – 1.º – 
Oliveira do Douro, na qualidade de proprietário(a) 
conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 11/02/2015, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, 
da Rua Afonso Albuquerque, freguesia de Mafamu-
de, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Pas-
sadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro 
de Passageiros, marca Toyota modelo Corolla DX, 
matrícula OD-46-01.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
Proc. N.º 036/DMP/VA/15
EDOC/2014/45772
Vila Nova de Gaia, 07 de Julho de 2015 
Data de Publicitação: 20/08/2015

EDT-CMVNG/2015/638
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado Ricardo 
André Ferreira Dapão, com última morada conhe-
cida no Largo Soares dos Reis, n.º 74 – 1.º Dt.º 
– Mafamude, na qualidade de proprietário(a) con-
forme consta na Conservatória do Registo de Au-
tomóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 06/01/2015, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea a) do Código da Estrada, 
da Praceta dos Pinheiros, freguesia de Vilar de An-
dorinho, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do 
Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Li-
geiro de Passageiros, marca Smart modelo MC 01, 
de matrícula 81-FO-44.
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.º 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 estilo 
Proc. N.º 001/DMP/VA/15
EDOC/2015/6648
Vila Nova de Gaia, 09 de Julho de 2015 
Data de Publicitação: 20/08/2015

EDT-CMVNG/2015/639
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) Pau-
lo Alexandre Vieira da Silva Belo, com última mo-
rada conhecida na Avenida da República, n.º 751 
– 2.º Dt.º – Vila Nova de Gaia, na qualidade de 
proprietário(a) conforme consta na Conservatória 
do Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 12/02/2015, 
ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea a) do Códi-
go da Estrada, da Rua José Meneres, freguesia de 
Mafamude, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Passageiros, marca Opel modelo Astra, 
matrícula 46-57-DR.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
Proc. N.º 049/DMP/VA/15
EDOC/2014/38369
Vila Nova de Gaia, 09 de Julho de 2015
Data de Publicitação: 21/08/2015

EDT-CMVNG/2015/640
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) 
“Fermicópia Técnica Assist. Técnica - Máquinas Es-
critório, Lda”, com última sede conhecida na Rua 
D. Pedro V, n.º 59 – Mafamude, na qualidade de 
proprietário conforme consta na Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 12/02/2015, 
ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Có-
digo da Estrada, da Rua D. Pedro V, freguesia de 
Mafamude, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Mercadorias, marca Opel modelo Corsa, 
matrícula 77-69-LV.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
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sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
Proc. N.º 051/DMP/VA/15
EDOC/2014/46765
Vila Nova de Gaia, 09 de Julho de 2015
Data de Publicitação: 21/08/2015

EDT-CMVNG/2015/641
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - ALAMEDA DA 
BELA VISTA, SEIXEZELO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 03 de agos-
to de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MU-
NICIPAL DE TRÂNSITO:
Alameda da Bela Vista - Implementação de sinali-
zação de proibição de exceder a velocidade máxima 
de 30 Km/h, freguesia de Seixezelo.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal .
Vila Nova de Gaia, 07 de agosto de 2015, 
O VEREADOR, Manuel António Correia Monteiro
Data de Publicitação: 21/08/2015

EDT-CMVNG/2015/642
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA QUINTA 
DE FARFA, SÃO FÉLIX DA MARINHA  
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 03 de agos-
to de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MU-
NICIPAL DE TRÂNSITO: Implementação do sinal B1 
(cedência de passagem), bem como a demarcação 
rodoviária orientadora de trânsito, conforme orto-
fotomapa anexo) junto à intersecção com a Rua 
dos Mourões e Rotunda da Mesura.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal .
Vila Nova de Gaia, 10 de Agosto de 2015,
O VEREADOR, Manuel António Correia Monteiro
Data de Publicitação: 21/08/2015

EDT-CMVNG/2015/643
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA TOR-
RENTE, SANDIM
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 03 de agos-
to de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MU-
NICIPAL DE TRÂNSITO:
Rua da Torrente – Implementação de trânsito proi-
bido a veículos de peso superior a 3,5t, Com adi-
cional "Exceto a veículos de Recolha de Resíduos 
Sólidos Urbanos".

Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal .
Vila Nova de Gaia, 11 de agosto de 2015,  
O VEREADOR, Manuel António Correia Monteiro
Data de Publicitação: 21/08/2015

EDT-CMVNG/2015/644
(PROC. N.º 0166/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o logra-
douro (pátio) da habitação sita na Travessa Senhor 
de Matosinhos, nº 231 r/c A, 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 na alínea a) do artigo 49º 
do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atu-
almente em vigor.
Alínea a) do artigo 49º
“Acumular no interior dos edifícios ou outros espa-
ços particulares, quaisquer tipo de resíduos, quan-
do com isso possa ocorrer dano para a saúde pú-
blica, risco de incêndio ou perigo para o ambiente, 
é passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional.”
Constituem os respetivos trabalhos de ser assegu-
rada a limpeza do logradouro. (pátio), procedendo 
à limpeza de todos os resíduos ali existentes.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
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das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 24 de junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/08/2015

EDT-CMVNG/2015/645
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada “Mon-
tel – Montagens Elétricas, Lda”, com última sede 
conhecida na Rua da Pitança, n.º 653 – Ap. 34 - Pe-
droso, na qualidade de proprietária conforme cons-
ta na Conservatória do Registo de Automóveis, de 
que a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia remo-
veu no dia 11/02/2015, ao abrigo do art.º 163.º, 
n.º 1 alínea a) do Código da Estrada, da Rua do 
Fontão, freguesia de Canidelo, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Mercadorias, marca 
Renault modelo Clio, matrícula 82-00-SR.
Dispõe a notificada 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.º 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 estilo
Proc. N.º 039/DMP/VA/15
EDOC/2014/52469
Vila Nova de Gaia, 13 de Julho de 2015
Data de Publicitação: 21/08/2015

EDT-CMVNG/2015/646
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada a ADMI-
NISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAN-
TO ANTÓNIO – BLOCO II, na Rua dos Republicanos, 
n.º 77 – Canelas, e na qualidade de sujeito ativo, 
conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 21/01//2015, ao abrigo 
do art.º 50º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, 
da Rua da Rasa, frente ao n.º 45 (Lugar de defi-
cientes), freguesia de Mafamude, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 

Renault modelo Clio, matrícula 49-37-RI.
Dispõe a notificada 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.º 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 
estilo.
Proc. N.º 017/DMP/VA/15
EDOC/2015/14430
Vila Nova de Gaia, 07 de Julho de 2015
Data de Publicitação: 21/08/2015

EDT-CMVNG/2015/647
(PROC. N.º 0192/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
os lotes de terreno sitos na Rua do Cerro, junto 
ao nº 409, freguesia de Canidelo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha os lotes de terreno em causa, no sentido 
de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
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va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 05 de junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/08/2015

EDT-CMVNG/2015/648
(PROC. N.º 0007/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Dona Maria II, junto ao nº 26, gaveto 
com a Rua Conceição Fernandes, freguesia de Ma-
famude, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-

terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 10 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/08/2015

EDT-CMVNG/2015/649
(PROC. N.º 0695/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito com frente para a Rua do Património, ângulo 
com a Travessa da Tapada, freguesia de Mafamude, 
deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
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espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 10 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/08/2015

EDT-CMVNG/2015/650
(PROC. N.º 0744/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito junto ao nº 33 da Rua Vinte e Oito de Ja-
neiro, freguesia de Santa Marinha, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-

bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 13 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/08/2015

EDT-CMVNG/2015/651
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado Car-
los Filipe Cardoso Silva Caldas, com última morada 
conhecida na Rua das Oliveiras, n.º 107 – 1 Esq.º 
– Pedroso, na qualidade de proprietário(a) con-
forme consta na Conservatória do Registo de Au-
tomóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 09/02/2015, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea a) do Código da Estrada, 
da Rua Padre Tomás Aquino Silvares, freguesia de 
Pedroso, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do 
Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Li-
geiro de Passageiros, marca Ford modelo Escort, 
matrícula 93-14-FR.
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 
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pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º 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 estilo 
Proc. N.º 022/DMP/VA/15
EDOC/2014/46268
Vila Nova de Gaia, 13 de Julho de 2015 
Data de Publicitação: 24/08/2015

EDT-CMVNG/2015/652
(PROC. N.º 0527/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito nas traseiras do nº 100 da Rua Vinte e 
Oito de Janeiro, freguesia de Santa Marinha, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo em caso 
de incêndio, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 

pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de JUNHO de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/08/2015

EDT-CMVNG/2015/653
(PROC. N.º 0592/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Sporting Clube de Coimbrões, junto ao 
nº 228, freguesia de Santa Marinha, deste conce-
lho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo de 
VINTE DIAS, contados da data de afixação do pre-
sente edital, em virtude do seu estado violar o dis-
posto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Re-
gulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos 
e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-



Nº 56 | agosto 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 65

balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 10 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/08/2015

EDT-CMVNG/2015/654
(PROC. N.º 0865/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Avenida da República, ao lado esquerdo do 
nº 144, confrontando com as traseiras do nº 86 
da Rua da Marinha, freguesia de Arcozelo, deste 
concelho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 

corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o prazo de VINTE DIAS, e, em caso de 
incumprimento desta notificação, e sem prejuízo do 
disposto em termos de matéria contra-ordenacional 
(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 corres-
pondente 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 de Procedimento Administrativo e do Có-
digo de Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 5 de agosto de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/08/2015

EDT-CMVNG/2015/655
(PROC. N.º 1160/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Avenida da República, ao lado esquerdo do 
nº 144, confrontando com as traseiras do nº 86 
da Rua da Marinha, freguesia de Arcozelo, deste 
concelho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
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Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/08/2015

EDT-CMVNG/2015/656
(PROC. N.º 0483/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito na Rua do Crasto, contíguo ao nº 
577, freguesia de Valadares, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 

Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artº 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 27 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 24/08/2015

EDT-CMVNG/2015/658
(Art.º 112.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal, no uso das competências subdelega-
das pelo despacho n.º 13/PCM/2014 de 10/03 do 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, através da afixação do presente 
Edital, e em cumprimento do despacho por si pro-
ferido, datado de 2015/06/22, ficam notificados, os 
herdeiros de Joaquim Lopes de Sousa, e demais 
interessados no imóvel sito na Rua Silva Tapada, 
n.º 468 - Traseiras, da freguesia de Oliveira do 
Douro, deste Concelho, do teor da decisão proferi-
da no processo de fiscalização urbanística n.º 34/
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FU/2005, cujos termos e fundamentos a seguir se 
transcrevem:
"Em referência ao assunto acima identificado, e 
por despacho do Senhor Vice-presidente da Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Gaia, de 2015/06/22, 
notifica-se do seguinte:
Decorrente de uma ação de fiscalização, realizada 
pelos serviços municipais competentes, ao local sito 
na Rua Silva Tapada, n.º 466, freguesia de Olivei-
ra do Douro, deste município, foram identificadas 
obras de ampliação ilegalmente executadas, no-
meadamente, ampliação em altura da construção 
existente destinada a garagem, mais precisamen-
te, alteração do pé-direito de parte da construção, 
violando o disposto no artigo 4º, n.º 2 alínea c) do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) 
- aprovado pelo D.L n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro, alterado e republicado pelo D.L. n.º 136/2014, 
de 09 de setembro - encontrando-se à data da últi-
ma visita, devoluta.
A demolição é a medida a que esta Autoridade 
Administrativa recorre apenas se não for possível 
outra solução suscetível de repor a legalidade ur-
banística, nos termos previstos do n.º 2 do artigo 
106º do RJUE.
Nestas circunstâncias, e em cumprimento do pre-
ceituado no n.º 3 do artigo 106º do RJUE, fica V. 
Exa. notificada para, no prazo de 15 dias, se pro-
nunciar por escrito sobre a intenção do Senhor Vi-
ce-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, ordenar a demolição das obras de ampliação 
ilegalmente executadas.
Findo aquele prazo sem que seja exercido o direito 
de audição que lhe foi concedido ou caso os argu-
mentos apresentados sejam considerados improce-
dentes, a intenção será convertida em ordem, sen-
do V. Exa. posteriormente notificada para no prazo 
de 45 dias proceder voluntariamente à demolição 
das mesmas.
Ainda, solicitamos a V. Exa. nos informe, por refe-
rência ao presente processo, da existência e iden-
tificação de demais titulares de direitos sobre as 
edificações e o terreno em causa para exercerem, 
igualmente, o seu direito de audição no âmbito do 
procedimento em curso.
Através do n/ ofício nº 594/2014, de 2014/01/21, 
notificado por edital com período de afixação de 
2014/03/13 a 2014/06/05, nos locais de estilo, 
foram os herdeiros de Joaquim Lopes Sousa no-
tificados do despacho do Senhor Vice-Presiden-
te da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, de 
2014/01/06, que lhes concedeu um prazo de 60 
dias para apresentar pedido de licenciamento re-
ferente às obras de ampliação em altura da cons-
trução existente destinada a garagem, mais pre-
cisamente, alteração do pé-direito de parte da 
construção identificadas no presente processo.
Decorrido o prazo concedido aos intervenientes, e 

consultado o sistema informático desta edilidade, 
verificou-se que, apesar de devidamente notifica-
dos, os mesmos não deram entrada de qualquer 
pedido com vista à regularização das obras ilegal-
mente executadas.
Mais se refere que, através do n/ ofício nº 594/2014, 
de 2014/01/21, notificado por edital com período 
de afixação de 2014/03/13 a 2014/06/05, nos lo-
cais de estilo, foram os herdeiros de Joaquim Lo-
pes Sousa notificados do despacho do Senhor Vice-
-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, de 2014/01/06, que lhes concedeu um prazo 
de 60 dias para apresentar pedido de licenciamen-
to referente às obras de ampliação em altura da 
construção existente destinada a garagem, mais 
precisamente, alteração do pé-direito de parte da 
construção identificadas no presente processo.
Ora, a notificação para proceder à legalização das 
obras de ampliação, quando possível, será sempre 
a via preferencial, tendo por escopo o princípio da 
proporcionalidade e da adequabilidade. Não obs-
tante, não poderá esquecer-se que esta prerro-
gativa representa um ónus para o particular que, 
informado da viabilidade de regularização, deverá 
desencadear os procedimentos competentes com 
vista à reposição da legalidade urbanística.
Assim sendo, verificando-se não diligenciou no sen-
tido da regularização das mesmas, não pode esta 
autoridade administrativa compactuar com a ma-
nutenção de uma situação ilegal na ordem jurídica, 
razão pela qual, o decurso do prazo concedido legi-
tima o recurso à via da demolição."
Vila Nova de Gaia, 15 de julho de 2015.
Por delegação de competências, O Vice-Presidente 
da Câmara, (Patrocínio Azevedo).
Data de Publicitação: 26/08/2015

EDT-CMVNG/2015/659
(PROC. N.º 1311/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito nas traseiras dos nº 52 da Alameda 
de Belide, freguesia de Valadares, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
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aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 27 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/08/2015

EDT-CMVNG/2015/660
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada Ma-
ria da Conceição Moreira de Almeida, com última 
morada conhecida na Rua Particular das Regadas, 
n.º 122 – Trz – Santa Marinha, na qualidade de 
proprietária conforme consta na Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 11/02/2015, 
ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea a) do Código 
da Estrada, da Rua Nova de Sampaio, freguesia de 
Canidelo, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Passageiros, marca Renault modelo Clio, 
matrícula 60-15-IG.

Dispõe a notificada 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.º 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 estilo 
Proc. N.º 040/DMP/VA/15
EDOC/2014/51769
Vila Nova de Gaia, 13 de Julho de 2015 
Data de Publicitação: 26/08/2015

EDT-CMVNG/2015/661
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AVENIDA D. 
JOÃO II, SANTA MARINHA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 15 junho de 
2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNICI-
PAL DE TRÂNSITO:
Avenida Dom João II (VL9) (troço compreendido 
entre a Rotunda Gil Eanes e a Rotunda Diogo Cão) 
-Velocidade máxima de circulação de acordo com o 
estipulado no Código da Estrada.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal .
Vila Nova de Gaia, 18 de agosto de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/08/2015

EDT-CMVNG/2015/662
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - TRAVESSA 
DA CERÂMICA DE VALADARES, VALADARES
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 3 de agosto 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO:
Travessa da Fábrica da Cerâmica de Valadares - 
Sentido único Nascente -> Poente e proibição do 
estacionamento em toda a extensão deste arrua-
mento e no gaveto da Rua Manuel Moreira da Costa 
Júnior com a Rua dos Sameiros.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 18 de agosto de 2015,  
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/08/2015

EDT-CMVNG/2015/663
(Art.º 112.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, no uso das competências subdelegadas 
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pelo despacho nº13/PCM/2014 de 10/03 do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com competência conferida pela Câ-
mara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, nos termos do disposto na alínea 
d) do artigo 112º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, 
e em cumprimento do despacho por si proferido; 
datado de 24/07/2015, ficam notificados, os PRO-
PRIETÁRIOS E DEMAIS INTERESSADOS do imóvel 
sito na Rua Nossa Senhora do Carmo, s/n, junto 
aos n.ºs 106 e 108, freguesia de Serzedo e Pero-
sinho deste Concelho, do teor da proposta decisão 
proferida no processo nº 574/FU/2011, cujos ter-
mos e fundamentos a seguir se transcrevem;
Decorrente de uma ação de fiscalização, realizada 
pelos serviços municipais competentes, ao local 
sito na Rua Nossa Senhora do Carmo, s/n, junto 
aos n.ºs 106 e 108, freguesia de Serzedo e Perosi-
nho, deste município, foram identificadas constru-
ções ilegalmente executadas, violando o disposto 
no artigo 4º, nº 4 alínea c) do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE) -aprovado pelo 
D.L nº 555/99, de 16 de dezembro, alterado e re-
publicado pelo D.L. nº 136/2014, de 9 de setembro 
- nomeadamente:
- Construção destinada a armazém com uma área 
aproximada de 320 m2;
- Um anexo para alojamento de animais com cerca 
de 15 m2;
- Construção de vedações / muros de vedação.
A demolição é a medida a que esta Autoridade 
Administrativa recorre apenas se não for possível 
outra solução suscetível de repor a legalidade ur-
banística, nos termos previstos do n.º 2 do artigo 
106º do RJUE.
Nestas circunstâncias, e em cumprimento do pre-
ceituado no n.º 3 do artigo 106º do RJUE, fica V. 
Exa. notificada para, no prazo de 15 dias, se pro-
nunciar por escrito sobre a intenção desta Autar-
quia ordenar a demolição das construções.
Findo aquele prazo sem que seja exercido o direito 
de audição que lhe foi concedido ou caso os argu-
mentos apresentados sejam considerados improce-
dentes, a intenção será convertida em ordem, sen-
do V. Exa. posteriormente notificada para no prazo 
de 45 dias proceder voluntariamente à demolição 
das construções
Ainda, solicitamos a V. Exa. nos informe, por refe-
rência ao presente processo, da existência e iden-
tificação de demais titulares de direitos sobre as 
edificações e o terreno em causa para exercerem, 
igualmente, o seu direito de audição no âmbito do 
procedimento em curso.
Mais se refere que, através do n/ ofício nº 
8611/2012, de 19/10/2012, rececionado no dia 
26/10/2012, foi notificada do despacho da Senhora 
Vereadora, Eng.ª Mercês Ferreira, de 04/10/2012, 

que lhe concedeu um prazo de 90 dias para apre-
sentar comunicação prévia para as obras de cons-
trução vedações / muros de vedação identificadas 
no presente processo.
Decorrido o prazo concedido à infratora, e consulta-
do o sistema informático desta edilidade, verificou-
-se que, apesar de devidamente notificada, a mes-
ma não deu entrada de qualquer pedido com vista 
à regularização da situação.
Ora, a notificação para proceder à legalização das 
construções, quando possível, será sempre a via 
preferencial, tendo por escopo o princípio da pro-
porcionalidade e da adequabilidade, como se veri-
fica no que se refere aos muros de vedação. Não 
obstante, não poderá esquecer-se que esta prer-
rogativa representa um ónus para o particular que, 
informado da viabilidade de regularização, deverá 
desencadear os procedimentos competentes com 
vista à reposição da legalidade urbanística.
Assim sendo, verificando-se que não diligenciou no 
sentido da regularização dos muros de vedação, 
não pode esta autoridade administrativa compac-
tuar com a manutenção de uma situação ilegal na 
ordem jurídica, razão pela qual, o decurso do prazo 
concedido legitima o recurso à via da demolição.
Mais se informa que simultaneamente se encontra 
a decorrer um processo de contraordenação, que 
tem como finalidade a punição dos infratores. Ape-
sar deste processo se encontrar interligado com o 
processo de fiscalização urbanística, é distinto da-
quele, e a sua tramitação é autónoma. Quer isto 
dizer que, se na sequência deste processo, for con-
denado a pagar uma coima, tal facto não o exo-
nera ou dispensa de repor a legalidade urbanística 
através dos meios adequados para o efeito, atrás 
referidos.
Vila Nova de Gaia, 24 de Julho de 2015,
Por delegação de competências O Vice-Presidente 
da Câmara (Patrocínio Azevedo).
Data de Publicitação: 28/08/2015

EDT-CMVNG/2015/664
(PROC. N.º 0111/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito no gaveto da Rua D. João de Castro 
(nº 351) com a Rua Afonso de Albuquerque (nºs 
238/254), freguesia de Arcozelo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
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violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artº 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 28 de maio de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/08/2015

EDT-CMVNG/2015/665
(PROC. N.º 0289/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Luis de Camões, junto ao nº 
560, freguesia de Arcozelo, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 

consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artº 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 12 de junho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/08/2015

*EDT-CMVNG/2015/629
ENG.º TIAGO FILIPE DA COSTA BRAGA, ADMINIS-
TRADOR EXECUTIVO DE "ÁGUAS E PARQUE BIOLÓ-
GICO DE GAIA EM, S.A.”
TORNA PÚBLICO nos termos do n.°1 do art.º 17.º 
do Decreto Lei 306/2007 de 27 de Agosto, os resul-
tados obtidos nas análises efetuadas à água desti-
nada ao consumo humano de 1 de Abril até 30 de 
junho de 2015. 
Vila Nova de Gaia, 17 de Agosto de 2015.
O Conselho de Administração.
Data de Publicitação: 19/08/2015
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EDITAL n.º    2 / 2015

TRIMESTRE: Abril - Junho

ANO : 2015

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

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

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

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

Controlo Rotina CR1

Bactérias Coliformes (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 33

Cloro residual disponível (mg/l Cl) --- 0,29 0,85 0 100% 33
Escherichia coli (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 33

Controlo Rotina CR2

Alumínio (µg/l Al) 200 <10 <10 0 100% 33

Amónio (mg/l NH4) 0,5 <0,400 <0,400 0 100% 33

Cheiro (Fator de diluição) 3 <1 <1 0 100% 33
Clostridium perfringens  (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 33

Condutividade (µS/cm a 20ºC) 2500 220 250 0 100% 33

Cor (após filtração simples) (mg/l PtCo) 20 <1,0 1,3 0 100% 33

Manganês (µg/l Mn) 50 <5,0 <5,0 0 100% 33

Nitratos** 50 4,1 6,8 39

Nº de colónias a 22ºC (UFC/ml) --- 0 5 0 100% 33

Nº de colónias a 37ºC (UFC/ml) --- 0 0 0 100% 33

Oxidabilidade (MnO4) (mg/l O2) 5 <1,0 1,6 0 100% 33

pH, 20ºC (Unidades de pH) 6,5 - 9,0 6,89 7,56 0 100% 33

Sabor, 25ºC (Fator de diluição) 3 <1 <1 0 100% 33

Temperatura (ºC) --- 18 22,9 0 100% 33

Turvação (NTU) 4 <1,0 1,2 0 100% 33

Controlo de Inspeção CI

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

Antimónio (μg/l Sb)** 5 <1,0 0 100% 2

Arsénio (μg/l As)** 10 2,8 0 100% 2

Benzeno (μg/l)** 1 <0,26 0 100% 2

Boro (mg/L B)** 1 <0,10 0 100% 2

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

Cádmio (μg/L Cd)** 5 <0,50 0 100% 2

Cálcio (mg/L Ca) --- 25 31 0 100% 2

Carbono orgânico total (COT) (mg/l C) --- <1,0 2,4 0 100% 2

Cianetos (μg/L CN)** 50 <10 0 100% 2

Cloretos (mg/L Cl)** 250 13 14 0 100% 2

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

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

Crómio (μg/L Cr)** 50 <5,0 0 100% 2

Dureza total (mg/l CaCO3) --- 84 100 0 100% 2

Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 2

Ferro (µg/l Fe) 200 <25 <25 0 100% 2

Fluoretos (mg/L F)** 1,5 <0,10 0 100% 2

Magnésio (mg/l Mg) --- 5,2 5,7 0 100% 2
Mercúrio (µg/l Hg)** 1 <0,20 0 100% 2

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

Nitritos (mg/l NO2) 0,5 <0,010 <0,010 0 100% 2

PAH - Hidroc. Policíclicos  Aromáticos (µg/l) 0,1 <0,0010 <0,0010 0 100% 2

Benzo(a)pireno (µg/l) 0,01 <0,0010 <0,0010 0 100% 2

Benzo(b)fluoranteno (µg/l) --- <0,0010 <0,0010 0 100% 2

Benzo(ghi)perileno (µg/l) --- <0,0010 <0,0010 0 100% 2

Benzo(k)fluoranteno (µg/l) --- <0,0010 <0,0010 0 100% 2

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

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA

REDE PÚBLICA

Valores obtidos

1/2
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EDITAL n.º    2 / 2015

TRIMESTRE: Abril - Junho

ANO : 2015

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

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

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

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

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA

REDE PÚBLICA

Valores obtidos

Pesticidas totais (µg/l)** 0,5 <0,025 0 100% 4

Bentazona (µg/l)** 0,1 <0,025 0 100% 4

Tebuconazol (µg/l)** 0,1 <0,025 0 100% 4

Radioactividade

α Total (Bq/l)* 0,5 <0,03 <0,05 0 100% 2

ß Total (Bq/l)* 1 0,07 <0,10 0 100% 2

Dose indicativa total (mSV/ano)* 0,1 <0,03 <0,03 0 100% 2

Trítio (Bq/l)* 100 <10 <10 0 100% 2

Selénio (μg/L Se)** 10 <2,5 0 100% 2

Sódio (mg/L Na)** 200 7,4 7,5 0 100% 2

Sulfatos (mg/L SO4)** 250 27 32 0 100% 2

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (μg/l)**: 10 <0,50 0 100% 2

Tetracloroeteno(μg/l)** - <0,48 0 100% 2

Tricloroeteno(μg/l)** - <0,50 0 100% 2

Trihalometanos - total (µg/l) 100 20 24 0 100% 2

Bromofórmio (µg/l CHBr3) --- <0,45 <0,45 0 100% 2

Cloromofórmio (µg/l CHCl3) --- 12 13 0 100% 2

Dibromoclorometano (µg/l CHClBr2) --- 2 2,1 0 100% 2
Diclorobromometano (µg/l CHBrCl2) --- 5,6 8,4 0 100% 2

Controlo Extra
Legionella pneumophilla  (UFC/ l) --- 0 0 0 100% 1

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

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

O Conselho de Administração: Tiago Filipe da Costa Braga, Eng. Data da Publicitação:  10/08/2015

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

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

implementado no âmbito do Sistema de Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança (SIQAS).

2/2
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EDITAL n.º  2/2015

Trimestre: Abril - Junho

Ano : 2015

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

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

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

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

Controlo Rotina CR1

Bactérias Coliformes (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 147 147 100%

Cloro residual disponível (mg/l Cl) --- 0,07 0,91 0 100% 147 147 100%
Escherichia coli (UFC/100ml) 0 0 0 0 100% 147 147 100%

Controlo Rotina CR2

Alumínio (µg/L Al) 200 <10 16 0 100% 39 39 100%

Amónio (mg/l NH4) 0,5 <0,04 <0,04 0 100% 39 39 100%

Cheiro (Fator de diluição) 3 <1 <1 0 100% 39 39 100%
Clostridium perfringens  (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 39 39 100%

Condutividade (µS/cm a 20ºC) 2500 220 250 0 100% 39 39 100%

Cor (após filtração simples) (mg/l PtCo) 20 <1,0 1,7 0 100% 39 39 100%

Manganês (µg/L Mn) 50 <5,0 16 0 100% 39 39 100%

Nitratos** 50 4,1 6,8 0 100% 39 39 100%

Nº de colónias a 22ºC (UFC/ml) --- 0 68 0 100% 39 39 100%

Nº de colónias a 37ºC (UFC/ml) --- 0 10 0 100% 39 39 100%

Oxidabilidade (MnO4) (mg/l O2) 5 1 1,5 0 100% 39 39 100%

pH, 20ºC (Unidades de pH) 6,5 - 9,0 6,81 7,59 0 100% 39 39 100%

Sabor, 25ºC (Fator de diluição) 3 <1 <1 0 100% 39 39 100%

Temperatura (ºC) --- 18,2 22,6 0 100% 39 39 100%

Turvação (NTU) 4 <1,0 1,1 0 100% 39 39 100%

Controlo de Inspecção CI

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

Antimónio (μg/L Sb)** 5 <1,0 0 100% 2 2 100%

Arsénio (μg/L As)** 10 2,8 0 100% 2 2 100%

Benzeno (μg/L)** 1 <0,26 0 100% 2 2 100%

Boro (mg/L B)** 1 <0,10 0 100% 2 2 100%

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

Cádmio (μg/L Cd)** 5 <0,50 0 100% 2 2 100%

Cálcio (mg/L Ca) --- 25 31 0 100% 2 2 100%

Carbono orgânico total (COT) (mg/l C) --- <1,0 <1,0 0 100% 2 2 100%

Cianetos (μg/L CN)** 50 <10 0 100% 2 2 100%

Cloretos (mg/L Cl)** 250 13 14 0 100% 2 2 100%

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

Cobre (mg/l Cu) 2 <0,0050 0,01 0 100% 2 2 100%

Crómio (μg/L Cr)** 50 <5,0 0 100% 2 2 100%

Dureza total (mg/l CaCO3) --- 84 100 0 100% 2 2 100%

Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Ferro (µg/l Fe) 200 <25 <25 0 100% 2 2 100%

Fluoretos (mg/L F)** 1,5 <0,10 0 100% 2 2 100%

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (μg/l) PAH: 0,1 <0,0010 <0,0010 0 100% 2 2 100%

Benzo(a)pireno (µg/l BAPY) 0,01 <0,0010 <0,0010 0 100% 2 2 100%

Benzo(b)fluoranteno (µg/l) - <0,0010 <0,0010 0 100% 2 2 100%

Benzo(ghi)perileno (µg/l) - <0,0010 <0,0010 0 100% 2 2 100%

Benzo(k)fluoranteno (µg/l) - <0,0010 <0,0010 0 100% 2 2 100%

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

Magnésio (mg/l Mg) - 5,1 5,7 0 100% 2 2 100%

Mercúrio (μg/L Hg)** 1 <0,20 0 100% 2 2 100%

Níquel (µg/l Ni) 20 <2,0 <2,0 0 100% 2 2 100%
Nitritos (mg/l NO2) 0,5 <0,010 <0,010 0 100% 2 2 100%

Pesticidas totais (µg/l)** 0,5 <0,025 0 100% 4 4 100%

Bentazona (µg/l)** 0,1 <0,025 0 100% 4 4 100%

Tebuconazol (µg/l)** 0,1 <0,025 0 100% 4 4 100%

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

Sódio (mg/L Na)** 200 <0,03 <0,05 0 100% 2 2 100%

Sulfatos (mg/L SO4)** 250 0,07 <0,10 0 100% 2 2 100%

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (μg/l)**: 10 <0,03 <0,03 0 100% 2 2 100%

Tetracloroeteno(μg/l)** - <10 <10 0 100% 2 2 100%

Tricloroeteno(μg/l)** - <0,50 0 100% 2 2 100%

Trihalometanos - total (μg/L): 100 8,5 11 0 100% 2 2 100%

Clorofórmio(μg/L) - 4,1 4,7 0 100% 2 2 100%

Bromofórmio(μg/L) - <0,5 <0,5 0 100% 2 2 100%

Bromodiclorometano(μg/L) - 2,8 4 0 100% 2 2 100%

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

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

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

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

Não se verificou nenhum incumprimento relativamente aos VP.

O Conselho de Administração: Tiago Filipe da Costa Braga, Eng. Data da publicitação: 10.08.2015

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA

REDE PREDIAL

Valores obtidos N.º Análises (PCQA)

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

(ERSAR) 
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O Boletim Municipal está disponível 
no sítio da Internet do 

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

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

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

Edição e Impressão da 
Direção Municipal de Administração e Finanças

Município de Vila Nova de Gaia


