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A. 1. MINUTA DE ATA Nº. 07
Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois 
mil e treze, a Assembleia Municipal de Vila Nova 
de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou as 
seguintes deliberações:
1) Foram as Atas n° 15 de 20.12.2012, n° 03 
de 22.03.2013, n° 05 de 26.06.2013 e n° 06 de 
03.07.2013, aprovadas por Unanimidade.
2) Foram, no Período de Antes da Ordem do Dia, 
votados os seguintes documentos:
a) Voto de Pesar, apresentado pela Senhora De-
putada Carla Silva (PS) e subscrito por todos os 
Grupos Parlamentares, "pelo falecimento dos Bom-
beiros nos incêndios neste Verão", aprovado por 
Unanimidade.
b) Moção, apresentada pelo Senhor Deputado Jor-
ge Sarabando (CDU), em defesa do Centro de Pro-
dução do Norte da RTP, onde deliberava: "1. Recla-
mar junto do Governo que a produção da RTP2 seja 
integralmente realizada no Porto, conforme com-
promisso assumido, mas não cumprido, pela dire-
ção da RTP; 2. Reclamar junto do Governo contra a 
alienação (por concessão ou venda parcial) do Cen-
tro de Produção do Norte, pela importante função 
de serviço público que desempenha", aprovada por 
Unanimidade.
2) No Período da Ordem do Dia, foi tomada a se-
guinte deliberação:
1) Foi o ponto 3.1. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Eliminação Total do Traçado de Rua de 
Provimento Local previsto no Plano Diretor Muni-
cipal e de acordo com o disposto no n° 6 do Art.º 
115° do Regulamento do PDM", aprovado por Maio-
ria, com 02 votos contra da CDU, 02 abstenções 
do BE e 41 votos a favor do PSD PS, CDS-PP e do 
Grupo Parlamentar dos Movimentos Independentes 
de Cidadãos.
2) Foi Apreciada a Informação Escrita do Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara Municipal e da situação 
financeira do Município, nos termos dos art.os. 53° 
n°1, alínea e) e 68° n° 4 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
5-A/2002, de 11 de janeiro.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00.30 horas do dia 12 
de setembro de 2013, da qual se lavrou a presente 
Minuta de Ata, a qual vai ser lida e assinada pelo 
Senhor Primeiro Secretário e pelo Senhor Presiden-
te da Assembleia Municipal, e que foi aprovada por 
unanimidade.
Primeiro secretário, António Fernando dos Santos 
Rocha.
Presidente da assembleia municipal César Fernan-
do Couto Oliveira.

B.1. MINUTA DA ATA N.º 21
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
11 DE SETEMBRO DE 2013
PRESENTES:
- A Senhora Vereadora Maria Amélia Traça Macha-
do;
- O Senhor Vice-Presidente Firmino Jorge Anjos Pe-
reira
- O Senhor Vereador Dr. Eduardo Vítor de Almeida 
Rodrigues;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Veneranda de Lurdes 
Barbosa Carneiro;
- O Senhor Vereador Francisco Mário Dorminsky de 
Carvalho;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Mário Rui Figueira de Cam-
pos Fontemanha;
- A Senhora Vereadora Eng.ª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira
- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
Azevedo
- O Senhor Vereador Eng.º Rui Jorge Almeida Car-
doso;
- A Senhora Vereadora Maria de Lurdes Nogueira 
Pereira Amaral
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO N°. 1 DO ART°, 64 DA LEI N°. 169/99;
PRESIDIU À REUNIÃO: - O Senhor Vice-Presidente 
Firmino Jorge Anjos Pereira
SECRETARIOU A REUNIÃO: O Senhor Director Mu-
nicipal de Administração e Finanças, Dr. António 
Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 10 horas e 10 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 10 horas e 45 minutos

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- RENÚNCIA AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA DO SR. 
DR., LUIS FILIPE MENEZES
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara. 
2013.09.06"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, tomar 
conhecimento da renúncia ao cargo de Presidente 
da Câmara de Vila Nova de Gaia, apresentado pelo 
Sr. Dr. Luís Filipe Menezes.
2- APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ATAS N.ºS, 19 e 
20 REALIZADAS EM 28 DE AGOSTO DE 2013 (EX-
TRAORDINÁRIA E PÚBLICA) RESPETIVAMENTE
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var definitivamente as Atas n.ºs 19 e 20 das reu-
niões de câmara realizadas em 28 de Agosto de 
2013, respetivamente.
3- EXPOSIÇÃO SUBSCRITA POR TODAS AS CAN-
DIDATURAS À CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA 
DE GAIA COM EXCEÇÃO DA COLIGAÇÃO PSD/CDS 
RELATIVAMENTE À INAUGURAÇÃO DO PAVILHÃO 

A. ASSEMBLEIA MUNICIPAL B. CÂMARA MUNICIPAL
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MUNICIPAL COM A PRESENÇA DO ARTISTA TONY 
CARREIRA
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara.2013.08.20” 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
4- EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA COM 
CARÁCTER URGENTE DA PARCELA DE TERRENO 
NECESSÁRIA À CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇO PARA 
LIGAÇÃO CICLO-PEDONAL ENTRE O CAIS DE QUE-
BRANTÕES E O AREINHO DE OLIVEIRA DO DOURO 
E DA REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE FLUVIAL DO 
RIO DOURO NA ZONA DO AREINHO DE OLIVEIRA 
DO DOURO - APROVAÇÃO DE NOVO MONTANTE
Inf. 305/13/DME DE 27.08.2013
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câma-
ra.2013.09.02"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o montante de 11.660,00 € a atribuir aos her-
deiros de Felismina Silva Teixeira Braga, a título de 
indemnização pela parcela de terreno com a área 
de 212,0m2 a destacar do descrito na Conserva-
tória do Registo predial sob o n° 4500/20100913 
e inscrito na matriz sob o n° 2091, freguesia de 
Oliveira do Douro, nos termos da Informação n° 
305/13/DME de 27.08.2013.
5- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
DAS PEDRAS - PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA CES-
SÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DO EMPREITEIRO 
BRITALAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SA
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câma-
ra.2013.09.09"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a cessão da posição contratual do empreiteiro 
Britalar- Sociedade de Construções SA, à Empresa 
Edilages, nos termos da informação n°177/DME de 
05.09.2013.
6- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELO GRUPO CORAL DA PARÓQUIA 
DE CRESTUMA
Inf. - CMVNG/2013/3711
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a redução total do pagamento das taxas de uti-
lização de viaturas municipais, solicitado pelo Gru-
po Coral da Paróquia de Crestuma, nos termos da 
Informação n° CMVNG/2013/3711 de 23.08.2013 
da DMSG.
7- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELO RANCHO FOLCLÓRICO AS TRI-
GUEIRINHAS DO PISÃO
Inf-CMVNG/2013/3232
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a redução total do pagamento das taxas de 

utilização de viaturas municipais, solicitado pelo 
Rancho Folclórico As Trigueirinhas do Pisão, nos 
termos da Informação n° CMVNG/2013/3232 de 
02.08.2013 da DMSG.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDI-
COS
8- OFÍCIO MP - 1272521/13 DE 08/07/2013 DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA METRO DO 
PORTO. ANTÓNIO JOSÉ LOPES, REGISTADO SOB 
N° 1768 DE 09/07/2013 - CITAÇÃO – PROC.° 
415/13 (DlVISÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS) - V/
REF.ª 00017300 DE 14 DE JUNHO DE 2013 
Inf. 68/DMCJAAN DE 23.07.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.08.28" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, indefe-
rir o pedido de extinção ou suspensão do processo 
executivo em referência, e consequentemente, não 
se aceitando que a dívida "resultante" daquele pro-
cesso seja convertida em prestações acessórias de 
capital, devendo as referidas faturas ser novamente 
remetidas à executada Metro do Porto, nos termos 
da Informação n° 68/DMCJAAN de 23.07.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO E OBRAS 
NO ESPAÇO PÚBLICO
9- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
ANTÓNIO RODRIGUES DA ROCHA FREGUESIA DA 
MAFAMUDE
Inf. 17725/13/DMM de 2013.08.01
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a postura municipal de trânsito, nos termos da 
informação n° 17725/13/DMM de 01.08.2013.
10- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
DA RASA FREGUESIA DA MAFAMUDE
Inf. 17652/13/DMM de 2013.07.31
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara." Deli-
beração: Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar a 
postura municipal de trânsito, nos termos da Infor-
mação n° 1765213/DMM de 31.07.2013.
11- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
DO ESPINHEIRO FREGUESIA DE CANIDELO
Inf. 15910/13/DMM de 2013.07.23
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara." Deli-
beração: Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar a 
postura municipal de trânsito, nos termos da Infor-
mação n° 15910/13/DMM de 23.07.2013.
12- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
ALMINHAS DAS CAIS FREGUESIA DE SERZEDO
Inf. 16896/13/DMM de 2013.07.22
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara." Deli-
beração: Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar a 
postura municipal de trânsito, nos termos da Infor-
mação n° 16896/13/DMM de 22.07.2013.
13- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
ESTIVADA E RUA DAS FLORES FREGUESIA DE PE-
DROSO
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Inf. 17065/13/DMM de 2013.08.01
Despacho do Sr. Vice-Presidente:" À Câmara." Deli-
beração: Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar a 
postura municipal de trânsito, nos termos da Infor-
mação n° 17065/13/DMM de 01.08.2013.
14- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE CIR-
CULAÇÃO E OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA 
DE MERCADORIAS - DIA PORTUGAL - RENOVAÇÃO 
DA AUTORIZAÇÃO
Inf. 17903/13/DMM de 2013.08.05
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara." De-
liberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a autorização especial de circulação de viatu-
ras referidas na informação n° 17903/13/DMM de 
2013.08.05, nos termos do Regulamento de Circu-
lação e Operações de Carga e Descarga de Merca-
dorias.
15- RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE LUGARES DE 
ESTACIONAMENTO PRIVATIVO 2012/2013, SOLI-
CITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE VALADA-
RES
Inf. 14640/13/DMM de 2013.07.30
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção do pagamento de taxa devida pela re-
novação da licença de um lugar de estacionamento 
privativo para os anos de 2012 e 2013, nos termos 
da Informação n° 14640/13/DMM de 30.07.2013.
16- INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA PRACETA DO 
LOUREIRO – PEROSINHO Inf. 19797/13/DMM de 
2013.09.05
Despacho do Sr., Vice-Presidente: “À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a interrupção de trânsito na praceta do Lou-
reiro -Perosinho, nos termos da Informação n° 
19797/13/DMM de 05.09.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COE-
SÃO SOCIAL
17- MINUTA DOS PROTOCOLOS A ESTABELECER 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E OS 
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO ÂMBITO DAS 
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
PARA O ANO LETIVO 2013/2014
Inf. 394/DMAIPAS de 03/09/2013
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara para 
ratificação. 2013.08.28,"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ratifi-
car o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 
2013.08.28, que aprovou a minuta dos protocolos 
a estabelecer entre o Município de Vila Nova de 
Gaia e os Agrupamentos de Escolas no âmbito das 
Atividades de Enriquecimento Curricular para o Ano 
Letivo 2013/2014, nos termos da Informação n° 
394/DMAIPAS de 03.09.2013.
18- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE SER-
VIÇO PRESTADO PELA COMPANHIA DE BOMBEIROS 
SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA SOLICITADO 

POR ANTÓNIO DA SILVA SOARES
Inf. 240/2013(DMAS) de 19.08.2013
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara." De-
liberação: Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar 
a redução em 75% do pagamento de taxa relativa 
a serviço prestado pela Companhia de Bombeiros 
Sapadores de Vila Nova de Gaia, solicitado por An-
tónio da Silva Soares, nos termos da informação n° 
240/2013 (DMAS) de 19.08.2013.
19- PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE OCUPAÇÃO 
DE VENDA N° 264 + 834 - 28M2 - RAMO DE ATIVI-
DADE: CALÇADO - FEIRA DOS CARVALHOS PARA O 
NOME DE SILVESTRE VAZ DA SILVA
Inf. 191/2013/AE de 03.06.2013
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a transferência de ocupação de venda n° 
264+834 - 28m2 - ramo de atividade: calçado - 
Feira dos Carvalhos para o nome de Silvestre Vaz 
da Silva, nos termos da Informação n° 191/2013/
AE de 03.06.2013.
20- PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE OCUPAÇÃO 
DE VENDA N° 22 - 48M2 - RAMO DE ATIVIDADE: 
MALHAS/MIUDEZAS - FEIRA DE CANIDELO PARA 
O NOME DE ISAURA HERMÍNIA PINTO DA COSTA 
AZEVEDO
Inf. 230/2013/AE de 04.09.2013
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a transferência de ocupação de venda n° 22 
- 48m2 - ramo de atividade: malhas/miudezas - 
Feira de Canidelo para o nome de Isaura Hermínia 
Pinto da Costa Azevedo, nos termos da Informação 
n° 230/2013/AE de 04.09.2013.
21- PEDIDO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE 
TAXAS RELATIVAS À ESTADIA DE TRÊS CANÍDEOS 
NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL, SOLICITA-
DO POR ANA ALMEIDA RIBEIRO
Inf. 225/2013 (DMASS) de 05.08.2013
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de 50% do pagamento de taxas rela-
tivas à estadia de três canídeos no Centro de Reabi-
litação Animal, solicitado por Ana Almeida Ribeiro, 
nos termos da Informação n° 225/2013 (DMASS) 
de 05.08.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA E DA 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
22- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE SER-
ZEDO
Inf. 615/DMAEA/2013
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara." De-
liberação: Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar 
a dispensa do pagamento da taxa pela emissão de 
licença especial de ruído solicitado pela Junta de 
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Freguesia de Serzedo, nos termos da Informação 
n° 615/DMAEA/2013 de 26.08.2013.
23- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA CONFRARIA DO SENHOR DA 
VERA CRUZ
Inf. 618/DMAEA/2013
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa do pagamento da taxa pela emissão 
de licença especial de ruído solicitado pela Confra-
ria do Senhor da vera Cruz, nos termos da Informa-
ção n°618/DMAEA/2013 de 02.08.2013.
24- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO POR NUNO HENRIQUE MAGALHÃES 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
Inf. 576/2013/Ambiente
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa do pagamento da taxa pela emis-
são de licença especial de ruído solicitado por Nuno 
Henrique Magalhães, Sociedade Unipessoal Limita-
da, nos termos da Informação n° 576/2013/Am-
biente de 12.08.2013.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
25- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELO FUTEBOL 
CLUBE DE GAIA
Proc. N°. 304/2013 - VALADARES
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa total do pagamento de taxas de pu-
blicidade, solicitado pelo Futebol Clube de Gaia, nos 
termos informados.
26- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE DIVERTI-
MENTO PÚBLICO SOLICITADO PELA CONFRARIA 
DO SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL
Proc. N°. 2728/2013 - SANTA MARINHA
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa total do pagamento de taxas relati-
vas ao licenciamento de divertimento público, so-
licitado pela Confraria do Senhor da Vera Cruz do 
Candal, nos termos informados.
27- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS RELATIVAS À REPAVIMENTAÇÃO INTEGRAL DE 
ARRUAMENTO SOLICITADO PELA ALIENSINVEST - 
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS UNIPESSOAL Lda.
Proc.Nº.3194/2008-SANDIM
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção da repavimentação integral dos ar-
ruamentos delimitados pela Rua do Espinheiro e 
pela Rua Sá de Cima nos termos da informação da 
Gaiurb.

28- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO SOLICITADO POR 
CÉSAR FERNANDO COUTO OLIVEIRA
PROC. Nº1104/2009 - SANTA MARINHA
Despacho do Sr. Vice-Presidente “À Câmara"
Deliberação: Deliberado por MAIORIA, aprovar os 
pedidos de dispensa em 30% da taxa Municipal de 
Urbanização devida por conta de operação de urba-
nística, no valor de 6.832,40 €, bem como o res-
petivo aditamento, no montante de 239,80€, nos 
termos da informação da Gaiurb, EEM.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: 7 VOTOS PSD/CDS-PP
ABSTENÇÃO: 4 VOTOS PS e Vice-Presidente Firmi-
no Pereira
29- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS SOLICITADO POR ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA 
DE SÁ
Proc.Nº.852/2013-PL-LEVER
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de isenção de pagamento da taxa mu-
nicipal de urbanização, solicitado por António José 
Pereira de Sá e indeferido o pedido de isenção de 
pagamento de taxa a título de licença de constru-
ção, nos termos informados.
30- PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚ-
BLICO SOBRE AS CONSTRUÇÕES EXISTENTES E 
RUÍNAS AFETAS À ANTIGA FÁBRICA DE CERÂMICA 
DO SENHOR DO ALÉM, SITO NA RUA CABO SIMÃO, 
SOLICITADO POR SOPRO ATLÂNTICO LDA
Proc. N°. 3089/2013 - PL - SANTA MARINHA
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de declaração de interesse público 
sobre as construções existentes e ruínas afetas à 
antiga Fábrica de Cerâmica do Senhor do Além, sito 
na Rua Cabo Simão, solicitado por Sopro Atlântico 
Lda, nos termos informados.
31- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS SOLICITADO POR ESTRELA CELESTE OLIVEI-
RA GOMES
Proc. N°. 3985/2011 – PL - GRIJÓ
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir o pedido de reembolso de taxas liquidadas no 
montante global de 2.340,42 € acrescidas dos res-
petivos juros, por falta de enquadramento regular 
do pedido, solicitado por Estrela Celeste Oliveira 
Gomes, nos termos informados.
32- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS SOLICITADO PELO CENTRO SOCIAL DA PARÓ-
QUIA S. SALVADOR DE GRIJÓ
Proc. N°. 902/2009 - GRIJÓ
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa total do pagamento de taxas, solici-
tado pelo Centro Social da paróquia de S. Salvador 
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de Grijó, nos termos informados.
33- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS SOLICITADO PELA IGREJA UNIVERSAL DO 
REINO DE DEUS
Proc. N°. 290/2011 - MAFAMUDE
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento da 11ª e 12ª pres-
tação da Taxa Municipal de Urbanização, solicitado 
pela Igreja Universal do Reino de Deus, nos termos 
informados.
34- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO DE DIVERTI-
MENTO PÚBLICO SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
DAS COLETIVIDADES DE VILA NOVA DE GAIA
Proc. N°. 3222/13 - PEDROSO
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa total do pagamento de taxas relati-
vas ao licenciamento de divertimento público, so-
licitado pela Associação das Coletividades de Vila 
Nova de Gaia, nos termos informados.

DIVERSOS
35- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA PELA CEDÊNCIA 
DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL SOLI-
CITADO PELO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara," De-
liberação: Deliberado por UNANIMIDADE, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa pela cedência do 
Auditório da Assembleia Municipal solicitado pelo 
Partido Social Democrata, nos termos informados.
36- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
37- ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINAN-
CEIRA AO GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, 
UNIPESSOAL LDA NO VALOR DE 18,000,00 EUROS, 
PARA AS SETE MARAVILHAS DE GAIA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.2013.08.03" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, atribuir 
a comparticipação financeira no valor de 18.000,00 
euros + IVA, ao Gaiense - Comunicação e Eventos, 
Unipessoal Lda, nos termos informados.
38- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E AS JUNTAS DE 
FREGUESIA RELATIVO ÀS NORMAS DE UTILIZAÇÃO 
DAS HORTAS URBANAS E ACORDO DE UTILIZAÇÃO 
DE TALHÕES
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câma-
ra.09.09.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e as Juntas de Fre-
guesia relativo às Normas de Utilização das Hortas 
urbanas e Acordo de Utilização de Talhões, nos ter-
mos informados.

39- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIAÇÃO 
ANIMAIS DE RUA, RELATIVO À DIMINUIÇÃO DO 
NÚMERO DE ANIMAIS SILVESTRES E VADIOS NO 
CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câma-
ra.09.09.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Protocolo de Cooperação a celebrar entre 
o Município de Vila Nova de Gaia e a Associação 
Animais de Rua relativo à diminuição do número 
de Animais Silvestres e Vadios no concelho de Vila 
Nova de Gaia.
40- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A LIPOR -SER-
VIÇO INTERMUNlCIPALIZADO DE GESTÃO DE 
RESÍDUOS DO GRANDE PORTO NO ÂMBITO DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL. COMPOSTAGEM E PROMO-
ÇÃO DAS HORTAS URBANAS
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câma-
ra.09.09.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Lipor - Servi-
ço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do 
Grande Porto no âmbito da Educação Ambiental, 
Compostagem e Promoção das Hortas Urbanas.
41- PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E A FREGUESIA DE SERZEDO PARA 
A CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DOS BALNEÁ-
RIOS DO PARQUE DESPORTIVO DE SERZEDO
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara,25.03.2013" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Protocolo a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Freguesia de Serzedo para a cons-
trução e remodelação dos Balneários do Parque 
Desportivo de Serzedo.
42- PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E A FREGUESIA DE SANDIM PARA 
A BENEFICIAÇÃO DO CENTRO CÍVICO DA CAPELA 
DO MOSTEIRO
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara.25.03.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Protocolo a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Freguesia de Sandim para a be-
neficiação do centro cívico da Capela do Mosteiro.
43- CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO COM O SPORTING CLUBE DE COIM-
BRÕES
Despacho do Sr. Vice-Presidente: “À Câmara 
09.09.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o contrato programa de desenvolvimento des-
portivo a celebrar entre o Município de Vila Nova de 
Gaia e o Sporting Clube de Coimbrões para atribui-
ção de apoio financeiro destinado à realização de 
obras de reconstrução e beneficiação das instala-
ções.
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44- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TA-
XAS PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL SOLICITADO PELO MOVIMENTO 
INDEPENDENTE DE CIDADÃOS POR MAFAMUDE
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento de taxa pela cedên-
cia do Auditório da Assembleia Municipal solicitado 
pelo Movimento Independente de Cidadãos por Ma-
famude, nos termos informados.
45- OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO DA 
CAPELA DE S. PAIO: CEDÊNCIA EM REGIME DE DI-
REITO DE SUPERFÍCIE À JUNTA DE FREGUESIA DE 
CANIDELO, COM A ÁREA DE 750 M2 PARA AMPLIA-
ÇÃO DO IMÓVEL
Despacho do Sr. Vice-Presidente: "À Câmara."
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a cedência em regime de direito de superfície 
à Junta de Freguesia de Canidelo de uma parcela 
de terreno com a área de 3.727 m2, nos termos da 
informação n°. 36/GA-VRC de 04 de setembro de 
2013.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 10 ho-
ras e 45 minutos o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
minuta aprovada, por Unanimidade, nos termos do 
disposto no art.º 27.° do CPA e no n°. 3 do art.º 
92°, da Lei n°. 169/99, de 18 de Setembro, bem 
como do n°. 3 do art.º 11.° do Regimento da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2009.11.06.
E eu, António Carlos Sousa Pinto, o Director Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Vice-Presidente, (Firmino Pereira)

B.2. MINUTA DA ATA N.º 22
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
25 DE SETEMBRO DE 2013
PRESENTES:
- A Senhora Presidente Maria Amélia Traça Macha-
do;
- O Senhor Vereador Dr. Eduardo Vítor de Almeida 
Rodrigues;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Veneranda de Lurdes 
Barbosa Carneiro;
- O Senhor Vereador Francisco Mário Dorminsky de 
Carvalho;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Mário Rui Figueira de Cam-
pos Fontemanha;
- A Senhora Vereadora Engª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira
- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
Azevedo
- O Senhor Vereador Eng.º Rui Jorge Almeida Car-

doso;
- A Senhora Vereadora Maria de Lurdes Nogueira 
Pereira Amaral
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO N°. 1 DO ART°, 64 DA LEI N°. 169/99;
- O Senhor Vice-Presidente Firmino Jorge Anjos Pe-
reira
PRESIDIU À REUNIÃO: - A Senhora Presidente Ma-
ria Amélia Traça Machado;
SECRETARIOU A REUNIÃO: O Senhor Director Mu-
nicipal de Administração e Finanças, Dr. António 
Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 17 horas e 10 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 50 minutos

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA N°. 21 REALI-
ZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2013 (ORDINÁRIA)
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente a Ata n° 21 (Ordinária) da reunião 
de Câmara realizada em 11 de Setembro de 2013.
2- PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA E O CENTRO PAROQUIAL 
DE OLIVEIRA DO DOURO
Vem à Câmara para ratificação.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara para ratifi-
cação. 2013.09.10"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 2013.09.10 
que aprovou o Protocolo a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e o Centro Paroquial de 
Oliveira do Douro.
3- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS MUNICIPAIS PELA EMISSÃO DA LICENÇA DE 
INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DO AREINHO 
SOLICITADO PELA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO 
DOURO
Ofício 5438/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.13"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, auto-
rizar a devolução do valor pago pela emissão da 
licença de interrupção de trânsito na Rua do Arei-
nho, solicitado pela Junta de Freguesia de Oliveira 
do Douro.
4- PROPOSTA DA DIRECÇÃO MUNICIPAL DE UR-
BANISMO RELATIVA À UNIDADE DE EXECUÇÃO DA 
AVENIDA ATÉ AO MAR
Inf. 44/2013 de 2013.09.16
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara. 
2013.09.13"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta relativa à Unidade de Execução da Ave-
nida Até ao Mar e submeter a discussão pública, 
de acordo com os trâmites legais a que está vincu-
lado o presente ato, nos termos da Informação n° 
044.13 de 2013.09.16.
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
5- FUNDOS DISPONÍVEIS - AUMENTO DE FUNDOS 
DISPONÍVEIS NOS TERMOS DA ALÍNEA C) DO N°. 
1 ART°. 4°. DA LEI N°. 8/12, 21 DE FEVEREIRO Inf.
DMAF-20.09.2013
Despacho da Sr.ª Presidente: “À Câmara. 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o aumento excecional de Fundos Disponíveis, nos 
termos da alínea c) do n° 1 do art.º 4º da lei n° 
8/2012 de 21 de Fevereiro, nos termos da informa-
ção DMAF-20.09.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO E OBRAS 
NO ESPAÇO PÚBLICO
6- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - VERIFI-
CAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS - 
FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
Inf. 19355/13/DMM de 2013.09.03
Despacho da Sr.ª Presidente: “À Câmara. 
2013.09.19" Deliberação: Deliberado por unani-
midade, aprovar a postura municipal de trânsito, 
nos termos da Informação n° 19355/13/DMM de 
2013.09.03

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COE-
SÃO SOCIAL
7- RESTITUIÇÃO DE VERBA - PLATAFORMA GAIA.
EDU
Inf. 18841/2013/DME de 2013.08.21
Despacho da Sr.ª Presidente: “À Câmara. 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var os reembolsos das verbas, no âmbito da Pla-
taforma Gaia.EDU, nos termos da Informação n° 
18841/2013/DME de 2013.08.21.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA E DA 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
8- PEDIDO DE ISENÇÃO PE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELO PARTIDO SOCIALISTA, AUTÁR-
QUICAS 2013
Inf. 654/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente; “À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
do pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pelo Partido Socialista 
Autárquicas 2013, nos termos da informação n° 
654/DMAEA/2013 de 2013.09.08.
9- PEDIDO DE ISENÇÃO PE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELO CLUBE DESPORTIVO DO TOR-
RÃO
Inf. 653/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: “À Câmara. 

2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pelo Clube Desportivo do 
Torrão, nos termos da Informação n° 653/DMA-
EA/2013 de 2013.09.06.
10- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE S. PE-
DRO DA AFURADA
Inf. 645/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: “À Câmara. 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pela Junta de Freguesia 
de S. Pedro da Afurada, nos termos da Informação 
n°645/DMAEA/2013 de 2013.09.06.
11- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA PARÓQUIA DE SÃO FÉLIX DA 
MARINHA
Inf. 652/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara. 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pela Paróquia de São Fé-
lix da Marinha, nos termos da Informação n° 652/
DMAEA/2013 de 2013.09.06.
12- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA DE 
SERZEDO
Inf. 650/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: “À Câmara. 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pela Associação Etnográ-
fica de Serzedo, nos termos da Informação n° 650/
DMAEA/2013 de 2013.09.06.
13- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CA-
NIDELO
Inf. 651/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: “À Câmara. 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Canidelo, nos termos da informação n° 651/
PMAEA/2013 de 2013.09.06.
14- PEDIDO DE ISENÇÃO PE PAGAMENTO PE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR 
DO PARAÍSO
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Inf. 640/PMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: “À Câmara. 
2013.09.19" 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa peia emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Vilar do Paraíso, nos termos da informação n° 
640/DMAEA/2013 de 2013.09.06.
15- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVIN-
TES
Inf. 639/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isen-
tar de pagamento de taxa pela emissão de licença 
especial de ruído, solicitado pela Junta de Fregue-
sia de Avintes, nos termos da Informação n° 639/
DMAEA/2013 de 2013.09.06.
16- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE GRIJÓ
Inf. 641/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Grijó, nos termos da Informação n° 641/DMA-
EA/2013 de 2013.09.06.
17- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE OLI-
VAL
Inf. 642/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Olival, nos termos da Informação n° 642/DMA-
EA/2013 de 2013.09.06.
18- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVIN-
TES
Inf. 637/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isen-
tar de pagamento de taxa pela emissão de licença 
especial de ruído, solicitado pela Junta de Fregue-
sia de Avintes, nos termos da Informação n° 637/
DMAEA/2013 de 2013.09.06.
19- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA 

DE SANDIM
Inf. 646/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pela Junta de Freguesia 
da Vila de Sandim, nos termos da Informação n° 
646/DMAEA/2013 de 2013.09.06.
20- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 
DE OLIVEIRA DO DOURO
Inf. 635/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pela Fábrica da Igreja Pa-
roquial de Oliveira do Douro, nos termos da Infor-
mação n° 635/DMAEA/2013 de 2013.09.06.
21- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO POR ANTÓNIO GONCALVES DE OLI-
VEIRA
Inf. 636/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado por António Gonçalves de 
Oliveira, nos termos da Informação n° 636/DMA-
EA/2013 de 2013.09.06.
22- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE OLI-
VAL Inf. 638/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Olival, nos termos da informação n° 638/DMA-
EA/2013 de 2013.09.06.
23- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVIN-
TES
Inf. 643/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: “À Câmara 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Avintes, nos termos da informação n° 643/DMA-
EA/2013 de 2013.09.06.
24- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
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SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVIN-
TES
 Inf. 644/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Avintes, nos termos da Informação n°644/DMA-
EA/2013 de 2013.09.06.
25- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA CONFRARIA DA NOSSA SENHO-
RA DA SAÚDE – CARVALHOS
Inf. 647/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pela Confraria da Nossa 
Senhora da saúde - Carvalhos, nos termos da In-
formação de 647/DMAEA/2013 de 2013.09.08.
26- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE LEVER
Inf. 649/DMAEA/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Lever, nos termos da Informação n° 649/DMA-
EA/2013 de 2013.09.06.
27- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVIN-
TES
Inf. 609/AMBIENTE/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Avintes, nos termos da Informação n° 609/Am-
biente/2013 de 2013.08.23.
28- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR 
DO PARAÍSO
Inf. 632/AMBIENTE/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pela Junta de Freguesia 
de Vilar do Paraíso, nos termos da Informação n° 
632/Ambiente/2013 de 2013.09.06,
29- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 

PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADA PELA ASSOCIAÇÃO DAS COLETIVIDA-
DES DE VILA NOVA DE GAIA
Inf. 600/AMBIENTE/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
de pagamento de taxa pela emissão de licença es-
pecial de ruído, solicitado pela Associação das Co-
letividades de Vila Nova de Gaia, nos termos da 
Informação n° 600/2013/Ambiente de 2013.08.21.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
30- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS SOLICITADO PELO CENTRO SOLIDARIEDADE 
CRISTÃ MARANATHA
Inf. 039/DMU/RC/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: “À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, isentar 
o pagamento total de taxas, solicitado pelo Centro 
Solidariedade Cristã Maranatha, nos termos da In-
formação n° 39/DMU/RC/2013 de 10.09.2013.
31- RESCISÃO DO CONTRATO PROMESSA RECÍ-
PROCA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO EM 10 
DE DEZEMBRO DE 1993 COM JOÃO FERNANDO 
SOARES DA SILVA E ALBINA ZULMIRA OLIVEIRA 
COSTA DA SILVA. RESPEITANTE À HABITAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO DO BALTEIRO, SITA NA RUA 
DOS BAIRROS DA CÂMARA, BLOCO 10. N° 23. 2º 
DIREITO, FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO 
E SUBSEQUENTE ATRIBUIÇÃO DA HABITAÇÃO EM 
REGIME DE ARRENDAMENTO Ofício1428.13.GS.CA
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a rescisão do contrato promessa recíproca de 
compra e venda celebrado em 10 de Dezembro de 
1993, com João Fenando Soares da Silva e Albina 
Zulmira Oliveira Costa da Silva e subsequente atri-
buição em regime de arrendamento da habitação 
do Empreendimento do Balteiro, sita na Rua dos 
Bairros da Câmara, bloco 10 n° 23 – 2ª Direito, fre-
guesia de Vilar de Andorinho, mediante a celebra-
ção de um acordo de rescisão de contrato promessa 
recíproca de compra e venda, sem restituição da 
importância paga, a outorgar entre a Gaiurb - Ur-
banismo e Habitação EM e o promitente adquirente 
e subsequente celebração de um contrato de ar-
rendamento, conforme minuta que se anexa como 
documento 4 à informação n° 30.13.DAJ.HAB da 
Gaiurb Urbanismo e Habitação EM.

DIVERSOS
32- RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ANUÁRIO 2012 
DA DIRECÇÃO MUNICIPAL DE BOMBEIROS PRO-
TECÇÃO CIVIL
Inf. 126/13-CBS/SEC
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Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
33- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação; A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
34- DURAÇÃO DO PERÍODO NORMAL DE TRABA-
LHO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLI-
CAS
INF. CMVNG/2013/4593 de 18-09-2013
Despacho da Sr.ª Presidente: “À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
as três modalidades de horário rígido e enviar à 
Direcção Municipal de Assuntos Jurídicos a minuta 
do Regulamento para análise e demais tramitação, 
nos termos da informação CMVNG/2013/4593 de 
18.09.2013.
35- DESPACHO N° 123/2013 - IMEDIATA SUSPEN-
SÃO DA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS RELA-
TIVAS AOS PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA 
PROVIMENTO DOS CARGOS. DE DIRECÇÃO INTER-
MÉDIA DE 1° E 2º GRAU
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o Despacho n° 123/PCM/2013 da Sr.ª Presidente 
datado de 20 de Setembro de 2013, relativo à sus-
pensão imediata da apresentação de candidaturas 
relativas aos procedimentos concursais dos cargos 
de direção intermédia de 1º e 2º grau.
36- CEDÊNCIA DE INSTALAÇÃO DA ESCOLA BÁ-
SICA EB1 DO PICOTO. FREGUESIA DE CRESTUMA 
À ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE 
CRESTUMA
INF. 265/DMAS/2013 de 19.09.2013
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência das instalações da EB1 do Picoto à As-
sociação de Solidariedade Social de Crestuma, nos 
termos clausulados na minuta do contrato anexo, 
pelo prazo de 15 anos, automaticamente renovável 
por igual período, com fundamento no relevante in-
teresse público, ao abrigo do disposto no art.º 5º 
do regulamento Municipal dos Benefícios Públicos, 
bem como conceder à requerente a isenção total do 
pagamento do valor da cedência, avaliada em 711 
€ mensais, prevista na cláusula quarta do mencio-
nado contrato, nos termos da informação n° 265/
DMAS/013 de 19.09.2013.
37- PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA E A FÁBRICA DA IGREJA PARO-
QUIAL DA FREGUESIA DE S, CRISTÓVÃO DE MAFA-
MUDE - COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL DA OBRA 
DE RECONSTRUÇÃO DO NICHO DO MÁRTIR S. SE-
BASTIÃO
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-

var o Protocolo a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Fábrica da igreja Paroquial da 
Freguesia de S. Cristóvão de Mafamude, relativa á 
comparticipação municipal da obra de reconstrução 
do nicho do Mártir S. Sebastião.
38- ATRIBUIÇÃO DE SELOS DE QUALIDADE EXEM-
PLAR DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 2013 
DA ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
39- ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO DE 800 EUROS 
À INSTITUIÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE 
VALADARES SAÚDE E VIDA.
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio no valor de 800,00 € à Instituição de 
Solidariedade Social de Valadares Saúde e Vida, 
nos termos solicitados,
40- PROPOSTA DE DOAÇÃO DE DOIS LOTES DE 
TERRENO A FAVOR DA JUNTA DE FREGUESIA DA 
MADALENA TENDO COMO FINALIDADE O ALARGA-
MENTO DO ACESSO AO CEMITÉRIO DA FREGUESIA
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de doação de dois lotes de terreno a 
favor da Junta de Freguesia da Madalena, tendo 
como finalidade o alargamento do acesso ao ce-
mitério da freguesia, nos termos da Informação n° 
38WRC/2013 de 20.09.2013
41- CABIMENTAÇÃO DE 4.550,00 € DA RUBRICA 
DAS GOPS, A-23/2011 E O COMPROMISSO PARA 
COM AS JUNTAS DE FREGUESIA
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o cabimento de 4.550,00 euros da rubrica 
A-2372011 e o compromisso para a transferên-
cia para as juntas de freguesia e respetivo valor, 
nos termos da Informação nº 268/DMAS/2013 de 
23.09.2013.
42- EMPREITADA DE. CONSTRUÇÃO DE PASSA-
DIÇO PARA A LIGAÇÃO CICLO-PEDONAL ENTRE O 
CAIS DE QUEBRANTÕES E O AREINHO DE OLIVEI-
RA DO DOURO E REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE NA-
TURAL DO RIO DOURO NO AREINHO DE OLIVEIRA 
DO DOURO - TRABALHOS A MAIS
Despacho da Sr.ª Presidente: À Câmara, 
2013.09.19"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
nos termos da informação nº 20258/13/DMGOEP 
de 12.09.2013
a) A revogação da deliberação de Câmara da 28 de 
agosto apenas na parte em que aprovou a realiza-
ção de trabalhos a mais, porquanto a fundamenta-
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ção aí vertida para a execução desses trabalhos não 
se encontra jurídico-formalmente completo com a 
menção do n° 3 do artigo 370° do CCP;
b) Os trabalhos a mais, no valor de 117,520,00 
+ IVA, correspondente a 7.16€ do valor global da 
empreitada para execução de trabalhos não pre-
vistos e que nos termos do disposto no n° 3 do 
artigo 370° do CCP, resultam de condicionalismos 
naturais mm especiais características da imprevi-
sibilidade, respeitando o limite percentual máximo 
permitido de 25%;
c) A manutenção do teor da restante deliberação de 
Câmara de 28 de agosto, vertida na informação n° 
18971/13/DMOEP.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 ho-
ras e 50 minutos, a Senhora Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te minuta aprovada, por unanimidade, nos termos 
do disposto no art.º 27,° do CPA, e no n°. 3 do art.º 
92°, da Lei n°. 169/99, de 18 de Setembro, bem 
como do nº 3 do art.º 11° do Regimento da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Exe-
cutivo na sua reunião de 2009.11.06.
E eu, António Carlos Sousa Pinto, o Director Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
A Presidente da Câmara, (Amélia Traça)

C.1. DESPACHOS

DESPACHO N.°94/DMM/2013
Nos termos e para os efeitos do disposto no arti-
go 41.° do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro,
Determino que, durante o meu período de férias, 
compreendido entre os dias 6 e 20 de Setembro de 
2013:
a) O Sr. Eng.º António Carlos Dias Borges Cabral 
me substitua, exclusivamente no que concerne a 
matérias do foro da Mobilidade, assumindo, tran-
sitoriamente, as minhas competências próprias e 
subdelegadas;
b) A Sr.ª Arq.ª Cristina Maria Figueiredo Duarte me 
substitua, exclusivamente no que concerne a maté-
rias do âmbito do Espaço Público e da Publicidade, 
assumindo, transitoriamente, as minhas competên-
cias próprias e subdelegadas.
Paços do Concelho, 5 de Setembro de 2013.
A Diretora do Departamento Municipal de Gestão 
do Espaço Público, (Eng.ª Rita Diogo)

DESPACHO N° 95/DGF/2013
Considerando a subdelegação de competências que 
me foi conferida pelo Sra. Diretora de Departamen-
to de Finanças e Património, Dra. Maria José Cunha 
Baganha, pelo despacho n°75/DMFP/2013, de 18 
de Julho de 2013, determino que a Técnica Supe-
rior, Drª. Elsa Teresa Silva Moreira, me substitua no 
meu período de férias de 09.09.2013 a 23.09.20139 
atribuindo-lhe todas as minhas competências pró-
prias e subdelegadas.
Vila Nova de Gaia, 06 de Setembro de 2013
A Chefe de Divisão de Gestão Financeira, (Dr.ª Ana 
Paula Amorim Moreira Guedes)

DESPACHO Nº 96/PCM/2013
Ao abrigo do disposto na alínea b) do n° 1 e n.ºs. 
2 e 4 do artigo 58° da Lei n° 169/99, de 18 de Se-
tembro, designo como Vereadores em regime de 
tempo inteiro da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia:
- Firmino Jorge Anjos Pereira;
- Francisco Mário Dorminsky de Carvalho;
- Veneranda de Lurdes Barbosa Carneiro;
- Mário Rui Figueira de Campos Fontemanha;
- Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira;
- Rui Jorge Almeida Cardoso.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 11 de Se-
tembro de 2013.
Presidente da Câmara (Maria Amélia Traça)

DESPACHO Nº 97/PCM/2013
Ao abrigo do disposto no n° 3 do artigo 57° da Lei 
n° 169/99, de 18 de Setembro, designo como Vice-
-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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Gaia o Senhor Vereador Firmino Jorge Anjos Perei-
ra.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 11 de Se-
tembro de 2013.
A Presidente da Câmara (Maria Amélia Traça)

DESPACHO Nº 98/PCM/2013
DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS PELA 

VEREAÇÃO
(Art.º 57°, n° 3, e Art.º 69° da Lei n° 169/99, de 
18 de Setembro)
PRESIDENTE DA CÂMARA - MARIA AMÉLIA TRAÇA
- Coordenação Geral.
- Coordenação da atividade das Empresas Munici-
pais e do relacionamento institucional com as em-
presas intermunicipais/públicas;
- Direção Municipal de Assuntos Jurídicos.
- Direção Municipal da Presidência e Sustentabilida-
de Ambiental;
- Direção Municipal do Urbanismo e Ambiente;
- Direção Municipal de Administração e Finanças;
- Associativismo Municipal.
- Ação Social.
- Emprego, apoio à primeira infância e terceira ida-
de.
- Coordenação das parcerias e relacionamento ins-
titucional com as IPSS's e organismos descentrali-
zados da Administração Central nas áreas sociais;
- Saúde e Relacionamento institucional com a ARS 
e Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Centros 
de Saúde.
- Coordenação das parcerias e relacionamento com 
as confissões religiosas, nomeadamente paróquias.
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA - FIRMINO JORGE 
ANJOS PEREIRA
- Vias Municipais, Mobilidade e Transportes.
- Conceção/Construção e Conservação do espaço 
público (exceto jardins).
- Oficinas Municipais;
- Construção e Conservação de Equipamentos Pú-
blicos (instalação de serviços municipais, equipa-
mentos desportivos, culturais e sociais).
- Coordenação da atividade dos operadores de tele-
comunicações, rede elétrica e rede de gás natural;
- Educação: Ensinos Pré-Escolar, Básico e Secun-
dário;
- Reabilitação Urbana do Centro Histórico e Reabili-
tação Urbana de Vila D'Este;
- Projectos Municipais Av. da República até ao Mar 
e Encostas de Gaia.
- Parques Empresariais.
- Juventude.
- Coordenação do relacionamento institucional com 
as Juntas de Freguesia.
VEREADOR FRANCISCO MÁRIO DORMINSKY DE 
CARVALHO
- Cultura e Animação Cultural.
- Projeto de Classificação de Gaia/Caves do Vinho 

do Porto a Património da Humanidade.
- Animação Cultural do Centro Histórico.
- Coordenação da Atividade da Gaianima na área 
cultural.
- Associativismo Cultural (Bandas de Música e Ran-
chos Folclóricos)
VEREADORA VENERANDA DE LURDES BARBOSA 
CARNEIRO
- Vereadora Adjunta da Presidente da Câmara para 
as suas áreas de Competência.
VEREADOR MÁRIO RUI FIGUEIRA CAMPOS FONTE-
MANHA
- Ensino Superior, Ciência e Tecnologia;
- Desenvolvimento Económico;
- Inovagaia/Parques Empresariais
- Atividades Económicas - Relacionamento com a 
ACIGAIA, Feiras e Mercados Municipais.
- Economia e Turismo.
- Lazer e Dinamização Desportiva.
- Associativismo Desportivo.
- Adjunto da Presidente da Câmara para o Associa-
tivismo Municipal (Eixo Atlântico, Municípios Ribei-
rinhos do Douro) e Cooperação.
VEREADORA MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FER-
REIRA
- Ambiente.
- Salubridade Pública - Direcção Municipal da Pre-
sidência e Sustentabilidade Ambiental/ Serviços de 
Higiene Pública, Espaços Verdes, Ambiente e Edu-
cação Ambiental;
- Coordenação do Projeto ELENA;
- Coordenação da atividade das Águas de Gaia na 
área da salubridade pública.
- Fiscalização Municipal (todos os serviços de fisca-
lização, incluindo fiscalização urbanística).
- Vistorias administrativas.
- Adjunta da Presidente da Câmara para a área do 
Urbanismo, Planeamento Urbanístico, Ordenamen-
to do Território e Paisagem Urbana.
- Adjunta do Vice-Presidente para o Projeto Encos-
tas de Gaia.
- Jardins e Espaços Verdes e Coordenação da Ativi-
dade do Parque Biológico.
- Canil e gatil.
VEREADOR RUI JORGE ALMEIDA CARDOSO
- Segurança e Polícia Municipal;
- Proteção Civil e Bombeiros;
- Património;
- Associativismo Desportivo e Cultural em articula-
ção com os Senhores Vereadores Mário Dorminsky 
e Mário Fontemanha.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 11 de Se-
tembro de 2013.
A Presidente da Câmara (Maria Amélia Traça)

DESPACHO Nº 99/PCM/2013
Considerando:
Que o Dr. Luís Filipe Menezes renunciou ao manda-
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to de Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia com efeitos à data de hoje e nessa confor-
midade assumi o cargo de Presidente;
Que cabe ao Presidente de Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, bem 
assim, incumbi-los de tarefas específicas;
A delegação de competências conferida pela Câma-
ra Municipal no respetivo Presidente, aprovada em 
reunião de 2 de Novembro de 2009 e a distribuição 
de pelouros nos Senhores Vereadores constantes 
do meu despacho n° 98/PCM/2013, datado de hoje.
Assim,
Ao abrigo do n° 2 do artigo 35° do Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n° 442/91, de 15 de Novembro e no uso da compe-
tência que mé é conferida pelo n° 2 do artigo 65° e 
pelos n°1 e 2 do artigo 69° da Lei n° 169/99, de 18 
de Setembro, delego e subdelego com poderes de 
subdelegação nos Senhores Vereadores:
Firmino Jorge Anjos Pereira, as competências 
que lhe foram conferidas, através do despacho n° 
43/PCM/2011, de 8 de Julho de 2011, cfr. Cópia 
anexa (doc. 1);
Francisco Mário Dorminsky de Carvalho, as 
competências que lhe foram conferidas, através do 
despacho n° 69/PCM/2009, de 6 de Novembro de 
2009, cfr. Cópia anexa (doc. 2);
Veneranda de Lurdes Barbosa Carneiro, as 
competências que lhe foram conferidas, através 
dos despachos n.ºs 34 e 35 /PCM/2011, de 20 de 
Maio e n° 39/PCM/2011 de 28 de Julho, cfr. Cópias 
anexas (docs. 3, 4 e 5);
Mário Rui Figueira Campos Fontemanha, as 
competências que lhe foram conferidas, através do 
despacho n° 47/PCM/20H, de 14 de Julho de 2011, 
cfr. Cópia anexa (doc. 6);
Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira, as com-
petências que lhe foram conferidas, através dos 
despachos n.ºs 71/PCM/2009, de 6 de Novembro 
de 2009, 86/PCM/2009, de 2 de Dezembro de 2009 
e n° 4/GAP/2013, de 22 de Janeiro de 2013 cfr. 
Cópias anexas (doc. 7,8 e 9);
Rui Jorge Almeida Cardoso, as competências 
que lhe foram conferidas, através do despacho n° 
44/PCM/20H, de 8 de Julho de 2011, cfr. Cópia ane-
xa (doc. 10).
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 11 de Se-
tembro de 2013
A Presidente da Câmara, (Maria Amélia Traça)

DESPACHO Nº 100/GAP/2013
Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 73º, nos n.ºs 3 e 6 do artigo 74.º todos da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro e nos artigos 11º 
e 12º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de Janei-
ro, nomeio com efeitos imediatos, Chefe do meu 
Gabinete de Apoio Pessoal, o Dr. João Pedro Tei-
xeira Brito da Silva, do quadro da empresa Águas 

e Parque Biológico de Gaia, EM, SA, que opta pela 
remuneração da categoria de origem e a quem au-
torizo o exercício das atividades referidas na al. b) 
do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 196/93, 
de 27 de Maio.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 11 de Se-
tembro de 2013
A Presidente da Câmara, (Maria Amélia Traça)

DESPACHO Nº 101/GAP/2013
Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 
73 e n.º 3 do art.º 74 da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, nomeio para o exercício de funções 
de Adjunto do meu Gabinete de Apoio Pessoal, o 
Eng.º Abílio Jorge da Cruz Soares Leite.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 11 de Se-
tembro de 2013.
A Presidente da Câmara, (Amélia Traça)

DESPACHO Nº 102/GAP/2013
Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 
73 e n.º 3 do art.º 74 da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, nomeio para o exercício de funções de 
Adjunto do meu Gabinete de Apoio Pessoal, o Dr. 
Sérgio Manuel Silva Raposo de Medeiros.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 11 de Se-
tembro de 2013. 
A Presidente da Câmara, (Amélia Traça)

DESPACHO Nº 103/GAP/2013
Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.° 1 do art.º 
73 e n.ºs 3 e 4 do art.º 74 da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, nomeio secretário do meu Gabinete 
de Apoio Pessoal, em comissão de serviço, nos ter-
mos do n.º 4 do art.º 6 do Decreto-Lei 262/88, de 
23 de Julho, aplicável por força do disposto no n.º 
6 do art.º 74 da Lei n.º 169/99, Henrique António 
Gomes Alves, funcionário do quadro de pessoal 
desta Autarquia.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 11 de Se-
tembro de 2013.
Presidente da Câmara, (Amélia Traça)

DESPACHO Nº 104/GAP/2013
Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 
73 n.ºs 3 e 4 do art.º 74 da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, nomeio secretário do meu Gabinete 
de Apoio Pessoal, em comissão de serviço, nos ter-
mos do n.º 4 do art.º 6 do Decreto-Lei 262/88, de 
23 de Julho, aplicável por força do disposto no n.º 
6 do art.º 74 da Lei n.º 169/99, Paula Alexandra 
Moreira da Costa.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 11 de Se-
tembro de 2013.
A Presidente da Câmara, (Amélia Traça)

DESPACHO Nº 105/GAP/2013
Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 73.° da Lei 
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n.º 169/99, de 18 de Setembro, delego no chefe do 
meu gabinete de apoio pessoal, Dr. João Pedro 
Teixeira Brito da Silva, a prática dos seguintes 
atos de administração direta:
1. Proceder à abertura, análise e distribuição da 
correspondência e demais expediente, dirigidos à 
Presidente da Câmara, cabendo-lhe despachar tal 
expediente, promover as diligências ou praticar 
quaisquer atos destinados à instrução, pelos servi-
ços respetivos, dos procedimentos administrativos 
a que respeitem;
2. Praticar atos complementares das decisões da 
Presidente da Câmara, tendo em vista a sua ade-
quada execução, podendo, nomeadamente, assinar 
correspondência e documentos de mero expedien-
te;
3. Praticar atos de gestão ordinária no que respeita 
ao pessoal do gabinete de apoio à presidência, nas 
seguintes áreas, designadamente:
a) Visar os planos e pedidos de férias, para poste-
rior aprovação;
b) Visar as horas extraordinárias e complementa-
res, para posterior autorização de pagamento;
c) Visar as participações de falta, bem como as fo-
lhas de assiduidade.
4. Coordenar e promover e execução das orienta-
ções e determinações bem como das tarefas que 
lhe sejam delegadas pela Presidente da Câmara, 
nomeadamente, no quadro da ligação da Presidên-
cia com outros pelouros, serviços e empresas mu-
nicipais ou entidades externas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 11 de Se-
tembro de 2013.
A Presidente da Câmara, (Amélia Traça)

DESPACHO Nº 106/DMCCEM/2013
Considerando a subdelegação de competências que 
me foi conferida pela Sr.ª Diretora de Departamen-
to Municipal de Equipamentos Municipais, Eng.ª 
Dora Maia, pelo despacho 73/DMEM/2013, de 16 de 
julho de 2013, determino que o Técnico Superior, 
Eng.º Armando Jorge Andrade, me substitua no 
meu período de férias de 11.09.2013 a 23.09.2013, 
atribuindo-lhe todas as minhas competências pró-
prias e subdelegadas.
Vila Nova de Gaia, 9 de setembro de 2013
O Chefe de Divisão (Eng.º Rui Ramos)

DESPACHO Nº 107/PCM/2013
Ao abrigo do n° 2 do artigo 35° do Código do Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e no uso da 
competência que me é conferida pelas alíneas b) e 
c) do n° 2 do artigo 68° da Lei n° 169/99, de 18 de 
Setembro, na redação dada pela Lei n° 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro:
1.º. Designo o Senhor Director Municipal de Admi-
nistração e Finanças, Dr. António Carlos de Sousa 

Pinto, notário privativo do município, para lavrar os 
atos notariais expressamente previstos pelo Código 
do Notariado e servir de oficial público para lavrar 
todos os contratos em que a lei o preveja ou não 
seja exigida escritura pública.
2.º Nas ausências e impedimentos do Dr. António 
Carlos Sousa Pinto, exercerá as funções de notário 
privativo e oficial público do município, a técnica 
superior jurista, Dr.ª Isabel Anjos Moura Martins 
Cunha Santos e, no impedimento desta, a Senhora 
Chefe de Secção de Notariado, Maria Manuela S. 
Porfírio Teixeira.
3. Ratifico os atos anteriormente praticados pelo 
Senhor Director Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dr. António Carlos de Sousa Pinto, quanto 
à matéria agora delegada.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 12 de Se-
tembro de 2013
A Presidente da Câmara, (Maria Amélia Traça)

DESPACHO Nº 108/PCM/2013
Ao abrigo do disposto na alínea b) do nº. 1 do arti-
go 41º do DL nº. 315/95, de 29 de Novembro, no-
meio como Delegado Municipal de Inspeção Geral 
das Atividades Culturais, o Senhor Director Munici-
pal de Administração e Finanças, Dr. António Carlos 
de Sousa Pinto.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 12 de Se-
tembro de 2013
A Presidente da Câmara, (Amélia Traça)

DESPACHO Nº 109/PCM/2013
Ao abrigo do n° 2 do artigo 35° do Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n° 442/91, de 15 de Novembro e no uso da com-
petência que me é conferida pela alínea a) do n° 2 
do artigo 68° da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, 
na redação dada pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro e pelo n° 2 do artigo 7o do Decreto-Lei n° 
433/99, de 26 de Outubro, que aprova o Código de 
Procedimento e Processo Tributário (CPPT):
1.º. Delego no Senhor Director Municipal de Admi-
nistração e Finanças, Dr. António Carlos de Sousa 
Pinto, as competências que me são atribuídas no 
âmbito do CPPT, relacionadas com as execuções fis-
cais, nomeando-o responsável pelo órgão da exe-
cução fiscal e na sua ausência, a Senhora Chefe de 
Divisão Municipal de Execuções Fiscais, Dra. Cláu-
dia Susana Lobo Pais Teixeira Gomes.
2.º. Ratifico os atos anteriormente praticados pelo 
Senhor Director Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dr. António Carlos de Sousa Pinto, quanto 
à matéria agora delegada.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 12 de Se-
tembro de 2013
A Presidente da Câmara, (Amélia Traça)
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DESPACHO Nº 110/PCM/2013
Considerando,
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, do Presiden-
te da Câmara;
Que o Presidente da Câmara Municipal pode dele-
gar a sua competência nos dirigentes máximos das 
respetivas unidades orgânicas no que respeita a di-
versas matérias previstas na lei, designadamente, 
no âmbito da gestão e direção de recursos huma-
nos;
Assim, ao abrigo do n° 2 do artigo 35° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e no uso da 
competência que me é conferida pelo artigo 70° da 
Lei n° 169/99, de 18 de Setembro:
1- Delego e subdelego, com poderes de sub-
delegação, no Senhor Director Municipal de 
Administração e Finanças, Dr. António Carlos 
de Sousa Pinto, as seguintes competências:
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades ou or-
ganismos públicos;
b) Autorizar termos de abertura e encerramento 
em livros sujeitos a essa formalidade;
c) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos;
d) Autorizar a passagem de termos de identidade, 
idoneidade e justificação administrativa;
e) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados relativas a processos 
ou documentos constantes de processos arquiva-
dos e que careçam de despacho ou deliberação dos 
eleitos locais com respeito pelas salvaguardas es-
tabelecidas por lei;
f) Remeter, atempadamente, ao Tribunal de Contas 
os documentos que careçam da respetiva aprecia-
ção, com exceção dos documentos referentes às 
contas do Município;
g) Assinar e visar apólices de seguros no âmbito de 
contratos anteriormente celebrados e praticar to-
dos os demais atos necessários à gestão da carteira 
de seguros;
h) Arquivar processos de ocorrência e de sinistros 
automóveis com a frota municipal;
i) Autorizar cancelamento de garantias bancárias 
depois de informado favoravelmente;
j) Autorizar a cabimentação e realização de despe-
sas orçamentadas até ao montante de 50.000,00 
euros, e as competências previstas nos termos do 
n° 3 do artigo 109° do Código dos Contratos Pú-
blicos, incluindo, nomeadamente, a aprovação dos 
respetivos programas de concurso, cadernos de en-
cargos e adjudicação;
k) Assinar, em representação do Município, os au-
tos de consignação de obras previstos n° 2 do Ar-
tigo 359°, bem como, efetuar as comunicações ou 
notificações previstas na Secção III, do Capítulo I 

do Título II, do Código dos Contratos Públicos;
l) Aprovar as minutas dos contratos previstos no 
Código dos Contratos Públicos;
m) Autorizar o pagamento das despesas realizadas 
até ao montante de 250.000,00 euros;
n) Assinatura de requisição externa de despesa até 
ao montante de 250.000,00 euros;
o) Autorizar a realização e pagamento de despesa 
em cumprimento de contratos de adesão previa-
mente autorizados pelos eleitos locais através de 
despacho ou deliberação, com correto cabimento 
legal no orçamento em vigor.
2 - Ratifico os atos anteriormente praticados pelo 
Senhor Director Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dr. António Carlos de Sousa Pinto, nas ma-
térias agora subdelegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 12 de Se-
tembro de 2013
Presidente da Câmara, (Maria Amélia Traça)

DESPACHO Nº 111/VMMF/2013
Considerando,
A renúncia ao mandato de Presidente da Câmara 
pelo Dr. Luís Filipe Menezes, com efeitos a 11 de 
setembro de 2013;
Que assumiu o cargo de Presidente da Câmara Mu-
nicipal a Sra. Dra. Maria Amélia Traça;
A delegação de competências conferida pela Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Gaia no respetivo Pre-
sidente, aprovada em reunião de Câmara de 2 de 
novembro de 2009;
O Despacho n.º 99/PCM/2013, de 11 de Setembro 
proferido pela Sra. Presidente, Dr.ª Maria Amélia 
Traça;
Que, de acordo com o estabelecido naquele despa-
cho de delegação de competências, foi-me expres-
samente concedida a faculdade de subdelegação,
Assim,
De acordo com o previsto no n9 2 do artigo 35.9 do 
Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, 
com as alterações subsequentes, subdelego, com 
poderes de subdelegação, as competências que me 
foram conferidas pelo Despacho 99/PCM/2013, nos 
seguintes termos:
1. No Sr. Diretor Municipal de Urbanismo e Ambien-
te, Arq. Carlos Alexandre de Sousa Carvalho Bogas 
as competências que lhe foram conferidas através 
dos meus despachos n.º 74/VMMF/2009 de 19 de 
novembro, n.º 27/VMMF/2010, de 8 de janeiro 
(aditado pelo despacho n.º 124/VMMF/2010, de 21 
de Outubro), n.º 31/VMMF/2013, de 30 de junho, 
(retificado pelo despacho n.º 41/VMMF/2013 de 18 
de junho), (cfr. cópias anexas - doc.1);
2. No Sr. Diretor Municipal da Presidência e Sus-
tentabilidade Ambiental, Dr. Artur Jorge Basto as 
competências que lhe foram conferidas através do 
meu Despacho n.º 60/VMMF/2011, de 18 de junho 
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(cfr. cópia anexa - doc. 2);
3. Na Sra. Diretora Municipal de Gestão e Obras no 
espaço Público, Eng.ª Maria Teresa Ferreira Braga 
Barbosa as competências que lhe foram atribuídas 
através do meu Despacho n.º 77/VMMF/2013 de 11 
de julho, (cfr. cópia anexa - doc. 3).
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 11 de se-
tembro de 2013.
A Vereadora (Mercês Ferreira)

DESPACHO Nº 112/DMUA/2013
Considerando,
A delegação e subdelegação de competências 
que me foram conferidas pela Senhora Vereado-
ra, Eng.ª Mercês Ferreira, pelo Despacho n.º 111/
VMMF/2013, de 11 de setembro de 2013.
Que de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação.
Subdelego, com faculdade de subdelegação, no Se-
nhor Arq. Nelson Pinto, Director do Departamento 
Municipal de Urbanismo, a competência para:
- As competências próprias do cargo de Director de 
Departamento Municipal de Urbanismo;
- Na fase de saneamento e apreciação liminar dos 
processos de licenciamento, comunicação prévia, 
autorização de operações urbanísticas ou pedidos 
de informação prévia, apreciar e decidir as questões 
de ordem formal e processual que possam obstar 
ao licenciamento, admissão de comunicação prévia 
ou autorização administrativa, bem como qualquer 
pedido ou comunicação apresentado no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, proferir despacho de re-
jeição liminar, bem como despacho de aperfeiçoa-
mento do pedido;
- Praticar todos os atos e formalidades de carácter 
instrumental no âmbito dos processos tramitados 
na Direcção Municipal de Urbanismo;
- Emitir certidão comprovativa da verificação dos 
requisitos de destaque para efeitos de registo pre-
dial;
- Admitir ou rejeitar a comunicação prévia, nos ter-
mos do artigo 59 n.º 2 do RJUE;
- Propor, o licenciamento das alterações às ope-
rações urbanísticas ou o seu indeferimento, bem 
como propor o deferimento ou indeferimento dos 
pedidos de alteração ao projeto de arquitetura, dos 
pedidos de prorrogação de prazo, dos pedidos de 
isenção de especialidades e do arquivamento de 
processos, nos termos do artigo 712 da Lei 169/99, 
de 18/09, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
- No âmbito dos processos de licenciamento de ins-
talações de armazenamento de produtos de petró-
leo e de postos de abastecimento de combustíveis 

abrangidos pelo D.L 267/2002, de 26 de Novembro, 
com a redação conferida pelo D.L n.º 195/2008, de 
6 de Outubro, praticar todos os atos e formalidades 
de carácter instrumental, necessários à apreciação 
dos pedidos de licenciamento e emissão de licença 
de exploração;
- Decidir e praticar todos os atos e formalidades 
de carácter instrumental, necessários à apreciação 
dos pedidos de registo de instalação e exploração 
de estabelecimentos industriais incluídos no tipo 3 
regulados pelo Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de 
Outubro, submetendo a despacho final do Director 
Municipal de Urbanismo;
- Autorizar a renovação de licenças que dependa 
unicamente do cumprimento de formalidades buro-
cráticas ou similares pelos interessados, e efetuar 
os respetivos averbamentos;
- Aceitação de Telas Finais desde que, em concor-
dância com o projeto anteriormente licenciado, ou 
que tenham sido alvo apenas de alterações isentas 
de licença ou comunicação prévia;
- Determinar a comunicação da intenção de ser de-
clarada a caducidade da aprovação ou de licenças, 
apenas na fase de audiência prévia;
- Elaborar alinhamentos sobre implantação de 
obras no domínio público, de muros de vedação e 
edifícios;
- Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativos a proces-
sos ou documentos constantes de processos arqui-
vados, bem como das que careçam de despacho ou 
deliberação dos eleitos locais, com respeito pelas 
salvaguardas estabelecidas por lei;
- Autenticar, certificar e autorizar a emissão de có-
pias simples de documentos constantes de proces-
sos administrativos;
- Deferir e certificar pedidos para constituição de 
propriedade horizontal;
Estabelecer a numeração dos edifícios /atribuição 
do número de polícia;
- A competência para decidir da autorização de 
substituição dos donos da obra;
- Autorizar o primeiro pedido de prorrogação de 
prazo de licença de construção;
- Nomear Técnicos para efeitos de vistoria prévia;
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas;
- Decidir, nos termos da lei, em matéria de dura-
ção e horário de trabalho, no âmbito da modalidade 
deste ultimo superiormente focada;
- Promover a homologação da classificação de ser-
viço dos funcionários, no caso em que o delegado 
não tenha sido notador;
Vila Nova de Gaia, 17 de setembro de 2013
O Diretor Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
(Carlos Alexandre Bogas)
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DESPACHO Nº 113/DMUA/2013
Considerando,
A delegação e subdelegação de competências que 
me foram conferidas pela Senhora Vereadora, 
Eng.ª. Mercês Ferreira, pelo Despacho n.º 111/
VMMF/2013, de 11 de setembro de 2013.
Que de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação.
Subdelego, no Senhor Dr. José Figueiredo, Chefe 
de Divisão Municipal de Fiscalização, a competência 
para:
- As competências próprias do cargo de Chefe de 
Divisão Municipal de Fiscalização;
- Praticar todos os atos e formalidades de carácter 
instrumental em matéria de fiscalização municipal 
e submissão a despacho final do Vereador, ou caso 
aplicável, do Diretor Municipal cuja competência te-
nha sido subdelegada;
- Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativos a proces-
sos de fiscalização municipal ou documentos cons-
tantes de processos de fiscalização municipal, bem 
como das que careçam de despacho ou deliberação 
dos eleitos locais, com respeito peias salvaguardas 
estabelecidas por lei;
- Autenticar, certificar e autorizar a emissão de có-
pias simples de documentos constantes de proces-
sos de fiscalização municipal;
Decidir, no âmbito da gestão de recursos humanos 
afetos à sua divisão municipal, quanto às seguintes 
matérias:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas;
Vila Nova de Gaia, de 17 de setembro de 2013.
O Diretor Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
(Carlos Alexandre Bogas)

DESPACHO Nº 114/DMUA/2013
Considerando,
A delegação e subdelegação de competências 
que me foram conferidas pela Senhora Vereado-
ra, Eng.ª Mercês Ferreira, pelo Despacho n.º 111/
VMMF/2013, de 11 de setembro de 2013.
Que de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação.
Subdelego, na Senhora Dra. Idalina Alves, Chefe 
de Divisão Municipal de Contraordenações, a com-
petência para:
- As competências próprias do cargo de Chefe de 
Divisão Municipal de Contraordenações;
- Determinar a instrução de processos de contraor-
denação e designar o respetivo instrutor;

- Praticar todos atos e formalidades de carácter ins-
trumental em matéria de contraordenação e sub-
missão a despacho final do Vereador;
- Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativos a proces-
sos de contraordenação ou documentos constantes 
de processos de contraordenação arquivados, bem 
como das que careçam de despacho ou deliberação 
dos eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 
estabelecidas por lei;
- Autenticar, certificar e autorizar a emissão de có-
pias simples de documentos constantes de proces-
sos de contraordenação;
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas;
Vila Nova de Gaia, 17 de setembro de 2013.
O Diretor Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
(Carlos Alexandre Bogas)

DESPACHO Nº 115/DMUA/2013
Considerando,
A delegação e subdelegação de competências 
que me foram conferidas pela Senhora Vereado-
ra, Eng.ª Mercês Ferreira, pelo Despacho n.º 111/
VMMF/2013, de 11 de setembro de 2013.
Que de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação.
Subdelego, na Senhora Dra. Fátima Laranjeira, 
Chefe de Divisão Municipal Projeto da Avenida da 
República até ao Mar, a competência para:
- As competências próprias do cargo de Chefe de 
Divisão Municipal Projeto da Avenida da República 
até ao Mar;
- Despachar todos os assuntos relativos ao serviço, 
executar as deliberações de Câmara, os despachos 
e orientações do Presidente da Câmara e do Vere-
ador com competência delegada para o efeito, bem 
como assinar a respetiva correspondência expedi-
da, com destino a quaisquer entidades e organis-
mos públicos ou particulares.
- Subscrever pedidos de parecer a entidades exter-
nas sobre estudos e projetos desenvolvidos nesta 
divisão municipal.
- Decidir, no âmbito da gestão de recursos huma-
nos afetos à sua divisão municipal, quanto às se-
guintes matérias:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas;
Vila Nova de Gaia, de 17 de setembro de 2013. 0 
Diretor Municipal de Urbanismo e Ambiente, (Car-
los Alexandre Bogas)
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DESPACHO Nº 116/DMUA/2013
Considerando,
A delegação e subdelegação de competências 
que me foram conferidas pela Senhora Vereado-
ra, Enga. Mercês Ferreira, pelo Despacho n.º 111/
VMMF/2013, de 11 de setembro de 2013.
Que de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação.
Subdelego, na Senhora Arq.ª. Dina Henriques, Che-
fe de Divisão Municipal Projeto Encostas do Douro, 
a competência para:
- As competências próprias do cargo de Chefe de 
Divisão Municipal Projeto Encostas do Douro;
- Despachar todos os assuntos relativos ao serviço, 
executar as deliberações de Câmara, os despachos 
e orientações do Presidente da Câmara e do Vere-
ador com competência delegada para o efeito, bem 
como assinar a respetiva correspondência expedi-
da, com destino a quaisquer entidades e organis-
mos públicos ou particulares.
- Subscrever pedidos de parecer a entidades exter-
nas sobre estudos e projetos desenvolvidos nesta 
divisão municipal.
- Decidir, no âmbito da gestão de recursos huma-
nos afetos à sua divisão municipal, quanto às se-
guintes matérias:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas;
Vila Nova de Gaia, 17 de setembro de 2013.
O Diretor Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
(Carlos Alexandre Bogas)

DESPACHO Nº 117/DMUA/2013
Considerando,
A subdelegação de competências que me foi confe-
rida pela Senhora Vereadora Eng.ª Mercês Ferreira, 
pelo despacho n.º 111/VMMF/2013, de 11 de Se-
tembro;
Que, de acordo com o estabelecido no supracita-
do despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação;
Determino que,
1. O Diretor do Departamento Municipal de Estu-
dos, Planeamento e Auditoria, Dr. Pinto Ferreira, 
me substitua nas minhas ausências e impedimen-
tos, na respetiva área, atribuindo-lhe todas as mi-
nhas competências próprias e subdelegadas;
2. A Diretora do Departamento Municipal de Comu-
nicação, Imagem e Relações Institucionais, Eng.ª 
Ilda Henriques, me substitua nas minhas ausências 
e impedimentos, na respetiva área, atribuindo-lhe 
todas as minhas competências próprias e subdele-
gadas;

3. A Chefe da Divisão Municipal de Ambiente e Edu-
cação Ambiental, Dr.ª Fátima Silva, me substitua 
nas minhas ausências e impedimentos, na respeti-
va área, atribuindo-lhe todas as minhas competên-
cias próprias e subdelegadas;
4. O Chefe da Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, Eng.º. António Dias, me substi-
tua nas minhas ausências e impedimentos, na res-
petiva área, atribuindo-lhe todas as minhas compe-
tências próprias e subdelegadas;
Vila Nova de Gaia, 16 de Setembro de 2013
O Diretor Municipal da Presidência e da Sustentabi-
lidade Ambiental, (Artur Jorge Basto)

DESPACHO Nº 118/VP/2013
Considerando que,
O Senhor Dr. Luís Filipe Menezes apresentou re-
núncia ao mandato de Presidente da Câmara, com 
efeitos a partir do dia 11 de setembro;
A Senhora Dra. Amélia Traça assumiu o cargo de 
Presidente da Câmara Municipal;
A delegação de competências conferida pela Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia no respetivo 
Presidente, aprovada na reunião de 2 de novembro 
de 2009;
Compete à Presidente da Câmara Municipal fixar 
as competências dos Vereadores, incumbindo-os de 
tarefas específicas;
A Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, no âmbito da sobredita competência, 
bem assim da delegação de competências que lhe 
foi conferida pela Câmara Municipal, me delegou e 
subdelegou as competências constantes do Despa-
cho n.º 99/PCM/2013, de 11 de setembro;
Nos termos daquele Despacho a Senhora Presiden-
te da Câmara me conferiu poderes de subdelega-
ção;
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 35.° 
do Código de Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, no uso da competência que me é conferida 
pelos n.ºs 1 e 3 do artigo 70.° da Lei n.º 169/99, 
de 18 de novembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro,
Subdelego, com poderes de subdelegação, na Se-
nhora Diretora Municipal de Gestão e Obras no 
Espaço Público, Eng.ª Maria Teresa Ferreira Braga 
Barbosa, no âmbito dos serviços sob a sua respon-
sabilidade orgânica, as competências ínsitas no 
Despacho n.º 28/VP/2013, de 3 de junho (cuja có-
pia se junta).
Paços do Concelho, 12 de setembro de 2013
O Vice-Presidente, (Firmino Pereira)

DESPACHO Nº 119/PCM/2013
Considerando,
A necessidade de conferir eficácia à gestão do Pro-
grama Metropolitano de Emergência Social, dispo-
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nibilizando o apoio financeiro previsto às famílias 
carenciadas do concelho na área da educação e da 
saúde, por força do Protocolo de Cooperação Finan-
ceira celebrado entre o Município de Vila Nova de 
Gaia e a Área Metropolitana do Porto e respetivo 
Regulamento.
Por deliberação de Câmara de 24 de julho de 2013 
foi aprovada a distribuição pelas Juntas de Fregue-
sia do concelho até ao limite de 90% do valor total 
do apoio financeiro disponível para o Município de 
Vila Nova de Gaia, mediante a celebração de pro-
tocolo, permanecendo sob a gestão municipal os 
10% remanescentes para dar resposta a necessi-
dades das famílias carenciadas no âmbito da edu-
cação e da saúde.
Que é competência da Câmara prestar apoio aos 
referidos estratos sociais desfavorecidos ou depen-
dentes, pelos meios adequados e nas condições 
constantes de regulamento municipal, em parceria 
com as entidades competentes da administração 
central, de acordo com o disposto na alínea b) do 
n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de se-
tembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 
11 de janeiro.
A delegação de competências que foi conferida pela 
Câmara Municipal de Gaia no respetivo Presidente 
na sua reunião de 6 de novembro de 2009.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 35º 
do Código de Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto- Lei n.º 442/91 de 15 de novembro 
e no uso da competência em mim delegada, com 
faculdade de subdelegação, prevista e n.º 1 do arti-
go 65º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na re-
dação dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro,
- Subdelego na Exma. Sra. Diretora Municipal de 
Educação e Coesão Social, Engª. Vera Lúcia Branco 
Pacheco, a competência para autorizar a atribuição 
do apoio financeiro previsto no Programa Metropo-
litano de Emergência Social sob gestão do Municí-
pio, correspondente a 10% do valor total atribuído, 
de acordo com as condições aprovadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 18 de se-
tembro de 2013
A Presidente de Câmara, (Maria Amélia Traça)

DESPACHO Nº 120/PCM/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão Municipal de Audi-
toria nos termos da Lei 2/2004, de 15 de ja-
neiro, na redação dada pela Lei 64/2011, de 
22 de dezembro, aplicável à administração lo-
cal pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n,° 104, de 30 de maio de 2013, a estrutura 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 

publicação;
II. A nova estrutura flexível prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal de auditoria, 
que corresponde a cargo de direção intermédia de 
2.º grau, a exercer em comissão de serviço nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4º da Lei 
49/2012, de 29 de agosto;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Divi-
são Municipal de Auditoria que se encontra vago;
V. O licenciado José Pinto Ferreira, vinculado à Ad-
ministração Pública é técnico superior do mapa de 
pessoal do Município de Vila Nova de Gaia, tem 
exercido cargos de direção intermédia, possuindo 
a competência técnica, aptidão, experiência profis-
sional e formação adequada ao exercício da respe-
tiva função.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal de Auditoria 
o licenciado em Direito José Pinto Ferreira, técnico 
superior do mapa de pessoal do Município de Vila 
Nova de Gaia.
Este despacho produz efeitos a trinta e um de agos-
to de 2013.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 18 de se-
tembro de 2013
A Presidente de Câmara, (Maria Amélia Traça)

DESPACHO Nº 121/P/2013
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão Municipal de Des-
porto nos termos da Lei 2/2004, de 15 de ja-
neiro, na redação dada pela Lei 64/2011, de 
22 de dezembro, aplicável à administração lo-
cal pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. Foram publicadas na II Série do Diário da Repú-
blica n,° 104, de 30 de maio de 2013, a estrutura 
nuclear e flexível da organização dos serviços do 
Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência tem 
início no primeiro dia do mês seguinte ao da sua 
publicação;
II. A nova estrutura flexível prevê a existência do 
cargo de chefe de divisão municipal de desporto, 
que corresponde a cargo de direção intermédia 
de 2º grau, a exercer em comissão de serviço nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4º da Lei 
49/2012, de 29 de agosto;
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III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da Lei 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 
64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à adminis-
tração local pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, os 
cargos dirigentes podem ser exercidos em regime 
de substituição em caso de vacatura do lugar;
IV. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de Divi-
são Municipal de Desporto que se encontra vago;
V. O licenciado António Manuel Freitas Martins, 
vinculado à Administração Pública é técnico supe-
rior do mapa de pessoal do Município de Vila Nova 
de Gaia, tem exercido cargos de direção intermé-
dia, possuindo a competência técnica, aptidão, 
experiência profissional e formação adequada ao 
exercício da respetiva função.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em re-
gime de substituição pelo período de noventa dias, 
no cargo de Chefe de Divisão Municipal de Desporto 
o licenciado em arquitetura António Manuel Freitas 
Martins, técnico superior do mapa de pessoal do 
Município de Vila Nova de Gaia.
Este despacho produz efeitos a trinta e um de agos-
to de 2013.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 18 de se-
tembro de 2013
A Presidente de Câmara, (Maria Amélia Traça)

DESPACHO Nº 122/DMGOEP/2013
Considerando que,
O Senhor Vice-presidente da Câmara Municipal, 
Firmino Pereira, me subdelegou as competências 
ínsitas no Despacho n.º 118/VP/2013, de 12 de se-
tembro, incumbindo-me de tarefas específicas;
A Senhora Vereadora Maria Mercês Ferreira me 
subdelegou as competências ínsitas no Despacho 
n.º 111/VMMF/2013, de 11 de setembro, incumbin-
do-me das tarefas aí descritas;
De acordo com os sobreditos despachos me foi, ex-
pressamente, conferida a faculdade de subdelega-
ção;
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 35.° a 
38.° e n.ºs 2 e 3 do artigo 41.°, todos do Códi-
go de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, ten-
do presente os normativos constantes nos n.ºs 1 
a 3 do artigo 70.° da Lei n.º 169/99, de 18 de no-
vembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de janeiro,
A. Subdelego, com poderes de subdelegação, 
na Senhora Diretora do Departamento Muni-
cipal de Gestão do Espaço Público, Eng.ª Ana 
Rita Diogo e no Senhor Diretor do Departa-
mento Municipal de Obras no Espaço Público, 
Eng.º Jorge Conde, no âmbito dos serviços 

sob a sua responsabilidade orgânica, as com-
petências ínsitas no Despacho n.º 79/DMGO-
EP/2013, de 19 de julho (cuja cópia se junta).
B. Determino que,
1. A Senhora Diretora do Departamento Municipal 
de Gestão do Espaço Público, Eng.ª Ana Rita Diogo, 
me substitua em todas as minhas ausências e im-
pedimentos, atribuindo-lhe todas as minhas com-
petências próprias e subdelegadas.
2. Na concomitância de ausência ou impedimento 
de ambas, me substitua o Senhor Diretor do De-
partamento Municipal de Obras no Espaço Público, 
Eng.º Jorge Conde.
Paços do Concelho, 13 de Setembro de 2013.
A Diretora Municipal de Gestão e Obras no Espaço 
Público, (Eng.ª Maria Teresa Barbosa)

DESPACHO Nº 123/PCM/2013
Considerando:
Que foi publicado no D.R n.º 172, II Série de 2013-
09-06, o Aviso n.º 11186/2013, de abertura do 
procedimento concursal para provimento dos car-
gos de direção intermédia de 1º Grau e 2º Grau 
(diretores de Departamento e Chefias de Divisão), 
no Município de Vila Nova de Gaia;
Que o prazo de 10 dias úteis nele fixado, para apre-
sentação de candidaturas, termina a 23 de Setem-
bro próximo;
Ainda, os motivos e a razões expostas no Despa-
cho n.º 92/2013, de 20 de Agosto, quanto ao pro-
cedimento concursal para os cargos de diretores 
municipais, ratificado em reunião de Câmara de 
28/08/2013, aqui junto;
Que igual procedimento deverá ter a Câmara no 
provimento dos cargos de direção intermédia de lº 
Grau e 2º Grau, devendo caber, pois, à nova câma-
ra municipal, que venha a resultar do ato eleitoral 
de 29 de Setembro próximo, pronunciar-se sobre 
tais procedimentos concursais.
Assim e face à urgência da matéria e na impossi-
bilidade de reunir extraordinariamente a Câmara, 
determino, ao abrigo do disposto no artigo 68º, n.º 
3 da lei n.º 169/99:
1- A imediata suspensão, até 15 de Outubro de 
2013, do decurso do prazo para apresentação de 
candidaturas relativas aos procedimentos concur-
sais para provimento dos cargos de direção inter-
média de 1.º Grau e 2.º Grau (diretores de Depar-
tamento e Chefias de Divisão), tornado público pelo 
Aviso n.º 11186/2013, publicado no D.R nº 172, II 
Série de 2013-09-06;
2- Proceda-se de imediato às publicações obrigató-
rias dos correspondentes avisos de suspensão dos 
procedimentos, em Diário da República, Bolsa de 
Emprego Público e na página do Município;
3- À Câmara para ratificação.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 20 de Se-
tembro de 2013
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A Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, (Maria Amélia Traça)

DESPACHO Nº 124/VP/2013
Considerando que,
O Senhor Doutor Luís Filipe Menezes renunciou ao 
mandato de Presidente da Câmara com efeitos a 
partir do dia 11 de setembro, tendo assumindo o 
cargo de Presidente da Câmara Municipal a Senho-
ra Doutora Maria Amélia Traça;
A delegação de competências conferida pela Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia no respetivo 
Presidente, aprovada na reunião de 6 de novembro 
de 2009;
Compete à Presidente da Câmara Municipal fixar as 
competências dos Vereadores, incumbindo-os de 
tarefas específicas;
A Senhora Presidente da Câmara de Vila Nova de 
Gaia, no âmbito da sobredita competência, bem as-
sim da delegação de competências que lhe foi con-
ferida pela Câmara Municipal, me delegou e subde-
legou as competências constantes do Despacho n.º 
99/PCM/2013 de 11 de setembro;
Nos termos daquele despacho de delegação de 
competências, foi-me expressamente concedida a 
faculdade de subdelegação.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do art.º 35º 
do Código de Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto- Lei n.º 442/91 de 15 de no-
vembro, no uso da competência que me é conferi-
da pelo n.º 1 e 3 do artigo 70º da Lei n.º 169/99 
de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 
5-A/2002 de 11 de janeiro,
- Subdelego, com poderes de subdelegação, na 
Senhora Diretora Municipal de Educação e Coesão 
Social, Engenheira Vera Lúcia Branco Pacheco, no 
âmbito dos serviços sob a sua responsabilidade or-
gânica, as competências que lhe foram conferidas 
pelo meu Despacho n.º 29/VP/2013 de 3 de junho 
(conforme cópia anexa).
- Ratifico os atos anteriormente praticados pela 
Senhora Diretora Municipal de Educação e Coesão 
Social, Engenheira Vera Lúcia Branco Pacheco, nas 
matérias agora subdelegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 20 de se-
tembro de 2013
O Vice-Presidente, (Firmino Pereiro)

C.2. ORDENS DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO N.º 10/2013
Por necessidade de afetação de recursos huma-
nos na Divisão Municipal Administrativa e Serviços 
Gerais, determino que o trabalhador com o n.º de 
ordem 1994, Nelson Nero Moreira Carvalho, as-
sistente operacional, passe a exercer funções na 
referida Divisão Municipal, deixando o gabinete da 
Presidência.

Município de Vila Nova de Gaia, 12 de setembro de 
2013
A Vereadora, Dr.ª Veneranda Carneiro

ORDEM DE SERVIÇO N.º 11/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Divisão Municipal de Higiene Pública e Espaços 
Verdes, determino que o trabalhador Jacinto Cou-
tinho Tuna, assistente operacional, com o nº de 
ordem 2306, passe a exercer funções na referida 
Divisão Municipal, a partir do dia 15 de setembro 
de 2013.
Município de Vila Nova de Gaia, 25 de setembro de 
2013
A Vereadora, Dr.ª Veneranda Carneiro
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D.1. AVISOS

AVISO Nº 556/DMASG/2013
Nos termos do Art.º 27.º do D.L. n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação conferida pelo D.L. 
n.º 26/2010, de 30 de março, e de acordo com o 
despacho do Exma. Senhora Vereadora Eng.ª Mer-
cês Ferreira, de 16 de julho de 2013, é emitido a 
César Fernando Couto Oliveira, C.C. n.º 01942640, 
contribuinte n.º 155569147, o aditamento ao al-
vará de loteamento n.º 41/87, que incide sobre 
os lotes n.ºs 1 e 2 sitos na Rua dos Terços, fre-
guesia de Canelas, inscritos na respetiva matriz e 
descritos respetivamente na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob os n.ºs 
658/19870724 e 659/19870724, da indicada fre-
guesia, como abaixo se descreve: 
O presente aditamento titula a criação de um novo 
lote (lote n.º 5 a partir de áreas dos logradouros 
dos lotes n.ºs 1 e 2 para a implantação de uma 
moradia e alteração da implantação dos anexos dos 
lotes n.ºs 1 e 2, caraterizando-se os referidos lotes 
com os seguintes parâmetros: 
Lote alterado: Lote n.º 1
Área do lote: 373,00m2 (Da área do lote n.º 1 é 
retirada a área de 160,00m2 integrada na área do 
lote n.º 5)
Área de implantação: 105,00m2
Área de construção - habitação: 210,00m2
Área de construção - aparcamento: 32,50m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 0
Ocupação: Habitação unifamiliar
Área de implantação e de construção - anexo: 
32,50m2
Lote alterado: Lote n.º 2 (Da área do lote n.º 2 é 
retirada a área de 226,00m2 integrada na área do 
lote n.º 5)
Área do lote: 379,00m2
Área de implantação: 105,00m2
Área de construção - habitação: 210,00m2
Área de construção - aparcamento: 37,50m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 0
Ocupação: Habitação unifamiliar
Área de implantação e de construção - anexo: 
37,50m2
Lote alterado: Lote n.º 5
Área do lote: 386,00m2 (A área deste lote resulta 
da área de 160,00m2 retirada ao lote n.º 1 com a 
área de 226,00m2 retirada ao lote n.º 2)
Área de implantação: 175,00m2
Área de construção - habitação: 210,00m2
Área de construção: 70,00m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 0
Ocupação: Habitação unifamiliar
Mantem-se inalterado tudo o mais que define o pri-

mitivo alvará de loteamento n.º 41/87 de 15 de 
julho. 
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese, que faz parte integrante do aditamento ao 
alvará de loteamento que se encontra em arquivo 
nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 27 de 
agosto de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 05/09/2013

AVISO Nº 590/DMASG/2013
Nos termos do Art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação conferida pelo 
Decreto-Lei 26/2010, de 30 de março, e de acor-
do com o despacho da Exma. Senhora Vereadora 
Eng.ª Mercês Ferreira, de 2 de agosto de 2013, é 
emitido a Sérgio Francisco dos Santos Andrade, B.I. 
n.º 8190631, contribuinte n.º 187742707, o adita-
mento ao alvará de loteamento n.º39/96, que inci-
de sobre o lote n.º 1, sito na Rua dos Canastreiros, 
freguesia de Canidelo, inscrito na matriz sob o arti-
go n.º 5548 urbano e descrito na 1.ª Conservatória 
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 
621/19880627, desanexado do n.º 00425/210587, 
da indicada freguesia, como abaixo se descreve: 
O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções:
a) Lote alterado: Lote 1
b) Área do lote: 1655,00m2
c) Área de implantação habitação: 82,00m2
d) Área de construção: 232,00m2
e) Número de pisos acima da cota de soleira: 2
f) Ocupação: Habitação unifamiliar
Construções de apoio
g) Área de pérgula: 23,90m2
h) Área de arrumo lenha: 11,80m2
i) Área de arrumo anexo: 8,80m2
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 39/96 de 14 de 
novembro.
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese que faz parte integrante do aditamento ao 
alvará de loteamento que se encontra em arquivo 
nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 3 de se-
tembro de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 23/09/2013

AVISO Nº 597/DMASG/2013
Vai proceder-se pelo prazo de 15 dias, contados a 
partir da data de sua publicação, à consulta pública 
do pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 26/77, para o lote n.°21, visando a proposta de 
acréscimo de área do lote passando de 255,00m2 
para 313,00m2, tal retificação já se encontra con-
sumada no local em função dos alinhamentos da 
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rede viária executada, compatibilização do alvará 
de loteamento com o previsto no licenciamento 
da construção no âmbito do processo de obras n.º 
885/97, ao qual foi atribuída a licença de habita-
bilidade n.º 615/01, bem como proposta de cons-
trução de alpendre com área de implantação de 
17,00m2, para o uso de estacionamento.
Durante o período de consulta pública, o proces-
so n.º 2488/13 estará disponível para consulta, no 
Serviço de Atendimento da GAIURB, E.E.M., nos 
dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 22 de 
agosto de 2013
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 22/09/2013

AVISO Nº 598/DMASG/2013
Vai proceder-se pelo prazo de 15 dias, contados a 
partir da data de sua publicação, à consulta pública 
do pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 26/77, para o lote n.º 49, promovido pelo Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia, que tem como objetivo 
a proposta de acréscimo de área do lote passando 
de 255,00m2 para 469,00m2, tal retificação já se 
encontra consumada no local em função dos ali-
nhamentos da rede viária executada, compatibili-
zação do alvará de loteamento com o previsto no 
licenciamento da construção no âmbito do processo 
de obras n.º 49/86, ao qual foi atribuída a licença 
de habitabilidade n.º 158/91, bem como proposta 
de legalização de alterações executadas em relação 
à construção licenciada para o local.
Durante o período de consulta pública, o proces-
so n.º 2637/13 estará disponível para consulta, no 
Serviço de Atendimento da GAIURB, E.E.M., nos 
dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 29 de 
agosto de 2013.
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 23/09/2013

AVISO Nº 603/DMASG/2013
Nos termos do Art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, com a redação confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de mar-
ço, e de acordo com o despacho da Exma. Senhora 
Vereadora Eng.ª Mercês Ferreira, de 24 de julho de 
2013, é emitido a Maria Cândida Tavares Ferreira, 
contribuinte n.º 132349426, o aditamento ao alva-
rá de loteamento n.º 62/84, que incide sobre o lote 
n.º 46, sito na Alameda do Doutor Oliveira Salazar, 
freguesia de Olival, omisso na matriz e descrito na 
2ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia, sob o n.º 996/19941010, desanexado do n.º 
00046/060985, da indicada freguesia, como abaixo 
se descreve: 
- O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções:
a) Lote alterado: Lote 46

b) Área do lote: 390,00m2
c) Área de implantação: 119,60m2
d) Área de construção: 230,15m2
e) Número de pisos acima da cota de soleira: 2
f) Número de pisos abaixo da cota de soleira: 0
g) Ocupação: Habitação unifamiliar
Construção anexa
h) Área de implantação e de construção - garagem: 
21,40m2
i) Área de implantação e de construção - arrumos: 
2,20m2
j) Área de implantação e de construção - alpendre: 
53,50m2
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 62/84 de 26 de 
julho.
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese que faz parte integrante do aditamento ao 
alvará de loteamento que se encontra em arquivo 
nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 17 de se-
tembro de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira) 
Data de Publicitação: 25/09/2013

AVISO Nº 604/DMASG/2013
Nos termos do Art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, com a redação confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 31 de mar-
ço, e de acordo com o despacho da Exma. Senhora 
Vereadora Eng.ª Mercês Ferreira, de 8 de agosto 
de 2013, é emitido a Pinheiro & Pinto – Investimen-
tos Imobiliários Lda., contribuinte n.º 502378794, 
o aditamento ao alvará de loteamento n.º 09/00, 
que incide sobre o lote n.º 6, sito na Rua Fernan-
do da Cunha Ferraz, freguesia de Santa Marinha, 
inscrito na matriz sob o artigo n.º 3305 urbano e 
descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial 
de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 1419/20060621, 
desanexado dos n.ºs 01418/210600 - Madalena e 
02040/210600 – Santa Marinha, como abaixo se 
descreve: 
O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções:
- A alteração da área do lote 6, de 5.816,00 m2 
para 5.737,50 m2, resultante da cedência ao domí-
nio público municipal da área de 78,50 m2 para a 
localização de um Posto de Transformação;
- A divisão do lote 6 (agora com 5.737,50 m2) em 
dois lotes designados por lote 6A e lote 6B, respeti-
vamente com as áreas de 3.454,50 m2 e 2.283,00 
m2;
- Os lotes constituídos 6A e 6B apresentam as se-
guintes especificações: 
a) Identificação do lote: Lote 6A
b) Área do lote: 3.454,50 m2
c) Área de implantação: 610,00 m2
d) Área de construção destinada a habitação: 
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3.660,00 m2
e) Área de construção afeta a aparcamento/arru-
mos: 2.148,00 m2
f) Número de pisos acima da cota de soleira: 6
g) Número de pisos abaixo da cota de soleira: 2
h) Ocupação: Habitação multifamiliar
a) Identificação do lote: Lote 6B
b) Área do lote: 2.283,00 m2
c) Área de implantação: 1.114,00 m2
d) Área de construção destinada a habitação: 
6.070,00 m2
e) Área de construção afeta a aparcamento/arru-
mos: 3.352,00 m2
f) Número de pisos acima da cota de soleira: 6 e 5
g) Número de pisos abaixo da cota de soleira: 2
h) Ocupação: Habitação multifamiliar
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 09/00 de 24 de 
maio.
Todas as áreas estão de acordo com a planta de 
síntese e perfis que fazem parte integrante do adi-
tamento ao alvará de loteamento que se encontram 
em arquivo nos Serviços desta Câmara Municipal. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 17 de se-
tembro de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 25/09/2013

AVISO Nº 608/DMASG/2013
PROPOSTA DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DE ÁREA 
ENVOLVENTE À AVENIDA ATÉ AO MAR - TROÇO 

ENTRE A RUA DA LAVOURA E A 
RUA DO LOUREIRO

DISCUSSÃO PÚBLICA
Na sequência do Aviso n.º 11745/2013, publicado 
na 2.ª série do Diário da República de 19 de setem-
bro de 2013, a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, torna público que, no cumprimento do dis-
posto no n.º 4 do artigo 120º e nos n.ºs 3 e se-
guintes do artigo 77.º do RJIGT — Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado 
pelo do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setem-
bro (com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro), e em cum-
primento da deliberação da Câmara Municipal de 
28 de agosto de 2013, que, de 27 de setembro a 
28 de outubro de 2013 se encontra aberto o perío-
do de discussão pública da proposta da Unidade de 
Execução de área envolvente à Avenida até ao Mar 
- troço entre a Rua da Lavoura e a Rua do Loureiro, 
na freguesia da Madalena,
Para o efeito, a proposta da Unidade de Execução 
por Cooperação, consubstanciada no relatório com 
a fundamentação respetiva, e bem como na solu-
ção urbanística de referência, encontra-se disponí-
vel para consulta:
- na página da internet da Câmara Municipal, em 
www.cm-gaia.pt

- no Gabinete de Atendimento ao Munícipe da Câ-
mara Municipal, situado na Rua Álvares Cabral, 
4400-117 Vila Nova de Gaia, todos os dias úteis, 
das 9.00h às 16.30h;
- no Serviço de Atendimento ao Público da Gaiurb 
- Urbanismo e Habitação E.M., situado no Largo de 
Aljubarrota, nº 13, 4400-012 Vila Nova de Gaia, 
todos os dias úteis, das 9.00h às 16.30h;
- na sede da Junta de Freguesia da Madalena, si-
tuada na Rua António Francisco Sousa, n.º 491, 
4405- 726 Madalena, todos os dias úteis, das 9,00h 
às 12.00h e das 14.00h às 17.30h;
- e ainda nas instalações dos serviços municipais da 
Casa dos Ferradores, sita na Rua Cândido dos Reis 
n.º 137, Santa Marinha, todos os dias úteis, das 
9.30h às 13.00h e das 14.00h às 17.30h.
Os esclarecimentos técnicos relativos a este assun-
to serão assegurados nas instalações dos serviços 
municipais da Casa dos Ferradores, no horário re-
ferido.
As reclamações, observações, sugestões ou pedi-
dos de esclarecimento serão apresentados median-
te requerimento, dirigido ao Presidente da Câma-
ra Municipal, onde deverá constar a identificação 
do assunto, do subscritor, a identificação do local, 
acompanhada de planta de localização, e o objeto 
da exposição, devidamente fundamentado, reque-
rimento esse que deverá ser entregue no Gabinete 
de Atendimento ao Munícipe ou remetido por cor-
reio registado para a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, Rua Álvares Cabral, 4400-117 Vila Nova de 
Gaia, antes do final do prazo referido acima.
Para constar publica-se o presente Aviso na comu-
nicação social, na página da internet da Câmara 
Municipal, sendo ainda afixado nos lugares de estilo 
e outros de igual teor.
Vila Nova de Gaia, 20 de setembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, Firmino Pereira

Data de Publicitação: 27/09/2013 
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D.2. EDITAIS

EDITAL Nº 550/DMASG/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Minuta da Ata nº 20 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 28 de agosto de 2013, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no 
nº. 3 do art.º 92º da Lei nº 169/99, de 18 de se-
tembro, na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 
11 de janeiro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo em sua reunião de 2009/11/06.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação.
Vila Nova de Gaia, 02 de setembro de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª.
Data de Publicitação: 03/09/2013

EDITAL Nº 551/DMASG/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Minuta da Ata nº 19 respeitante à Reunião Extraor-
dinária realizada no dia 28 de agosto de 2013, apro-
vada nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, 
no nº. 3 do art.º 92º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, 
de 11 de janeiro, bem como do nº. 1 do art.º 11º 
do Regimento desta Câmara Municipal, aprovado 
pelo Executivo em sua reunião de 2009/11/06.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação.
Vila Nova de Gaia, 02 de setembro de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª.
Data de Publicitação: 03/09/2013

EDITAL Nº 552/DMASG/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA 
DE GAIA no uso das competências delegadas pelo 
Exmº Senhor Presidente da Câmara através do des-
pacho n° 39/PCM/2011 de 28 de Junho de 2011.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 25 de Setembro de 2013, quar-
ta-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.° do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 6 de Novembro de 2009, os Mu-

nícipes interessados em intervir no período aberto 
ao público, devem inscrever-se na receção da Câ-
mara até às 17 horas da quinta-feira imediatamen-
te anterior à reunião pública agendada para aquele 
dia 25.09.2013.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 02 de setembro de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª.
Data de Publicitação: 03/09/2013

EDITAL Nº 554/DMASG/2013
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Eng.ª, 
Vereadora Adjunta do Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 71/
PCM/2009, de 06/11 do Exmo. Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, com 
competência conferida pela Câmara na Reunião de 
6 de Novembro de 2009, faz saber que, após con-
sulta prévia à PSP e à respetiva Junta de Freguesia, 
nos termos e para os efeitos previstos no artigo 
4.º do DL 310/2002, de 18 de dezembro, com a 
redação dada pelo DL 204/2012, de 29 de agosto, 
e do artigo 4.º do Regulamento do Licenciamento 
Municipal de Atividades Diversas, foi por seu des-
pacho de 13 de agosto de 2013, criado o serviço de 
guarda-noturno na área de atuação delimitada no 
mapa e roteiro anexo ao presente Edital, da fregue-
sia de Santa Marinha, deste concelho de Vila Nova 
de Gaia.
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 5.º 
do Regulamento do Licenciamento Municipal de Ati-
vidades Diversas, a deliberação de criação do servi-
ço de guarda-noturno, bem como a deliberação de 
fixação da área de atuação de cada guarda-noturno 
serão afixados simultaneamente na Câmara Muni-
cipal e na junta.de freguesia da localidade a que 
dizem respeito.
Vila Nova de Gaia, 28 de agosto de 2013
Proc. Nº 2872/13 – PPI
Anexos: Mapa e Roteiro de Arruamentos
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte ra-
mos Ferreira, Eng.ª)
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EDITAL Nº 555/DMASG/2013
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Eng.ª, 
Vereadora Adjunta do Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 71/
PCM/2009, de 06/11 do Exmo. Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, com 
competência conferida pela Câmara na Reunião de 
6 de Novembro de 2009, faz saber que, após con-
sulta prévia à PSP e à respetiva Junta de Freguesia, 
nos termos e para os efeitos previstos no artigo 4.º 
do DL 310/2002, de 18 de dezembro, com a reda-
ção dada pelo DL 204/2012, de 29 de agosto, e do 
artigo 4.º do Regulamento do Licenciamento Muni-
cipal de Atividades Diversas, foi por seu despacho 
de 13 de agosto de 2013, criado o serviço de guar-
da-noturno na área de atuação delimitada no mapa 
e roteiro anexo ao presente Edital, da freguesia de 
Mafamude, deste concelho de Vila Nova de Gaia.
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 5.º 
do Regulamento do Licenciamento Municipal de Ati-
vidades Diversas, a deliberação de criação do servi-
ço de guarda-noturno, bem como a deliberação de 
fixação da área de atuação de cada guarda-noturno 
serão afixados simultaneamente na Câmara Muni-
cipal e na junta.de freguesia da localidade a que 
dizem respeito.
Vila Nova de Gaia, 28 de agosto de 2013
Proc. Nº 2870/13 – PPI
Anexos: Mapa e Roteiro de Arruamentos
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte ra-
mos Ferreira, Eng.ª)

Data de Publicitação: 05/09/2013 

Data de Publicitação: 05/09/2013 
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EDITAL Nº 565/DMASG/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA PAR-
TICULAR JOÃO FÉLIX - FREGUESIA DE SANTA MA-
RINHA 
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Gestão 
e Obras no Espaço Público da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, 
Torna público que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 27 de julho 
de 2013, foi aprovada a alteração à sinalização que 
compõe a Postura Municipal de Trânsito aprovada 
em reunião de Câmara de 25 de maio de 2011:
Rua Particular João Félix (alteração da localização 
de um sinal de sentido proibido e inclusão de um 
sinal de proibição de virar à direita) 
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 29 de agosto de 2013 
A Diretora Municipal de Gestão e Obras no Espaço 
Público, (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 12/09/2013

EDITAL Nº 566/DMASG/2013
(PROC. N.º 1121/2012-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do 
artigo 70º do Código do Procedimento Administra-
tivo e por este meio que, através da Fiscalização 
efetuada pelos Serviços de Higiene Pública da Di-
recção Municipal da Presidência e da Sustentabi-
lidade Ambiental, fica notificado o Exmo. Senhor 
Álvaro Ribeiro, residente no Lar António Almeida 
Costa, Rua Almeida Costa, n.º 119, freguesia de 
Santa Marinha, deste concelho, e na qualidade de 
proprietário do terreno localizado ao lado esquerdo 
do n.º 620/630 da Rua de Figueiredo, freguesia de 
Pedroso, deste concelho, melhor descrito no pro-
cesso n.º 6040/06.9TBVNG-A, o qual se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo risco de incêndio e/ou saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contra ordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 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.” 
Igualmente, constatou-se a existência de um muro 
de delimitação/suporte de terras confrontante com 
a Rua de Figueiredo, freguesia de Pedroso, deste 
concelho, o qual ruiu em grande parte da sua ex-
tensão, verificando-se que as pedras que constitu-
íam o referido muro, decorrente da queda do mes-
mo, se encontram na via pública condicionando o 
tráfego automóvel, assim como o trânsito pedonal 
e a limpeza urbana, violando este estado o disposto 
no artigo 34.º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, constituindo o seu incumprimento 
contra ordenação punível no âmbito do disposto no 
n.º 2 do artigo 43.º do citado Regulamento.
- Prevê o artigo 34.º do RMRSULPVNG
“Se alguma propriedade, muro ou valado tiver caí-
do por efeito de temporais, má construção ou outra 
causa, fica o seu dono obrigado a remover o entu-
lho e materiais no prazo de vinte e quatro horas”.
- Prevê o n.º 2 do artigo 43.º do RMRSULPVNG
“Quando para a violação de qualquer norma deste 
regulamento não esteja prevista a penalidade cor-
respondente, será punida com a coima de um vigé-
simo a uma vez o salário mínimo nacional”.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente no terreno em causa, não podendo 
ter aí lugar quaisquer acumulações dos sobrantes 
vegetais daí resultantes ou outros resíduos, bem 
como deve proceder à remoção das pedras, ter-
ras e outros resíduos existentes na via pública, Rua 
de Figueiredo, decorrentes do desmoronamento do 
muro em causa, de forma a permitir o normal trá-
fego automóvel e pedonal e a limpeza urbana, to-
mando igualmente as medidas necessárias de for-
ma que não ocorram novos desmoronamentos de 
terras/pedras para a via pública, os quais além de 
condicionar o trânsito automóvel e pedonal, pre-
judicar a limpeza urbana, poderão causar graves 
acidentes, com registo de danos físicos e materiais 
a terceiros, decorrendo dessas circunstâncias res-
ponsabilidades a nível cívil e criminal.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 



Nº 33 | setembro 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

30

Vila Nova de Gaia, 16 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 12/09/2013

EDITAL Nº 567/DMASG/2013
(PROC. N.º 0144/2013-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n°1 do arti-
go 70° do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Direc-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
sito junto às novas moradias da Praceta Encosta 
do Sol, freguesia de Grijó, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, constituindo perigo para a saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33° e alínea b) do 
artigo 49° do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 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 49°
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal 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 100° e n° 1 do 
artigo 101° do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 

consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 12/09/2013

EDITAL Nº 568/DMASG/2013
(PROC. N.º 0200/2013-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n°1 do arti-
go 70° do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Direc-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
localizado, na Rua Nossa Senhora das Fontes, junto 
ao n° 513, freguesia de Serzedo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33° e alínea b) do 
artigo 49° do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 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 49°
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
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tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100° e n° 1 do 
artigo 101° do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 12/09/2013

EDITAL Nº 569/DMASG/2013
(PROC. N.º 0332/2013-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 71 de 06/11/2009
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n°1 do arti-
go 70° do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Direc-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
sito na Rua José António Gomes, junto ao n° 107, 
freguesia de S. Félix da Marinha, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33° e alínea b) do 
artigo 49° do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
ai disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33°
"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 49°
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-

cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal 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 100° e n° 1 do 
artigo 101° do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 12/09/2013

EDITAL Nº 570/DMASG/2013
(Art.º 70° n° 1 do Código do Procedimento 

Administrativo)
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Enga., 
Vereadora Adjunta do Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia para a área 
do Urbanismo, Planeamento Urbanístico, Ordena-
mento do Território e Paisagem Urbana, no uso das 
suas competências delegadas e subdelegadas, com 
faculdade de subdelegação, por despacho do Se-
nhor Presidente da Câmara de 6 de novembro de 
2009, com competência conferida pela Câmara na 
Reunião realizada no mesmo
FAZ SABER que através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
11/06/2013, e, nos termos do disposto no n.º 3 
do Art.º 106° do Decreto-Lei n° 555/99, de 16 de 
dezembro, com as alterações introduzidas pelo De-
creto-lei n.º 26/2010, de 30 de março, e Art.º 101° 
do Código de Procedimento Administrativo, ficam 
notificados todos os herdeiros, a quem pertence o 
prédio sito na Rampa da Amieira, N°62, freguesia 
de São Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de 
Gaia, para, no prazo de 60 dias, apresentar projeto 
de arquitetura com vista à regularização da obra 
de construção de edifício utilizado como habitação, 
com uma área aproximada de 65,00m2. Ficam ain-
da notificados do teor do ofício n.º 5744/13 que se 
anexa e que faz parte integrante do presente edital.
Vila Nova de Gaia, 12 de agosto de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
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EDITAL Nº 577/DMASG/2013
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO, VE-
READORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR DESPA-
CHO Nº. 39/PCM/2011, DE 28 DE JUNHO, 
FAZ SABER que nos termos do art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, se faz publicidade à 
Minuta da Ata nº 21 respeitante à Reunião Ordiná-
ria realizada no dia 11 de setembro de 2013, apro-
vada nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, 
no nº. 3 do art.º 92º da Lei nº 169/99, de 18 de se-
tembro, na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 
11 de janeiro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo em sua reunião de 2009/11/06.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação.
Vila Nova de Gaia, 17 de setembro de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª.
Data de Publicitação: 18/09/2013

EDITAL Nº 586/DMASG/2013
AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO DE SELEÇÃO 
DOS CANDIDATOS À ATRIBUIÇÃO DE UMA LICEN-
ÇA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE GUARDA-
-NOTURNO NA ÁREA DELIMITADA NA PLANTA EM 
ANEXO, CORRESPONDENTE À FREGUESIA DE SAN-
TA MARINHA
Por despacho proferido em 28 de agosto de 2013, 
da Exma. Senhora Eng.ª Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira, Vereadora Adjunta do Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, no uso das competências subdelegadas pelo 
despacho n.ºs 71/PCM/2009, de 06/11 do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com competência conferida pela Câ-
mara na Reunião de 6 de Novembro de 2009, de 
22/06/2001, foi criado o serviço de guardas-notur-
nos na freguesia de Santa Marinha, cuja área de 
atuação se encontra delimitada na planta anexa.
São requisitos de atribuição de licença para o exer-
cício da atividade de guarda-noturno:
a) Ser cidadão português, de um Estado membro 
da União Europeia ou do espaço económico euro-
peu ou, em condições de reciprocidade, de país de 
língua oficial portuguesa;
b) Ter mais de 21 anos de idade e menos de 65;
c) Possuir a escolaridade mínima obrigatória;
d) Não ter sido condenado, com sentença transita-
da em julgado, pela prática de crime doloso; Pos-
suir plena capacidade civil;
f) Possuir robustez física e o perfil psicológico para 
o exercício das suas funções, comprovado por ates-
tado emitido por médico do trabalho, o qual deverá 
ser identificado pelo nome clínico e cédula profis-
sional;
g) Reunir as condições estabelecidas na lei respe-

Data de Publicitação: 12/09/2013 
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tiva para obtenção da licença de uso e de porte de 
arma de fogo;
h) Não exercer, a qualquer título, cargo ou função 
na administração central, regional ou local;
i) Não se encontrar na situação de efetividade de 
serviço, pré-aposentação ou reserva de qualquer 
força militar ou serviço de segurança.
Os interessados deverão apresentar a sua candida-
tura nesta Câmara Municipal, no prazo de 15 dias a 
contar da data de afixação do presente aviso, sob 
a forma de requerimento dirigido ao presidente da 
Câmara, o qual deverá conter os seguintes elemen-
tos:
a) Nome e domicílio do requerente;
b) Indicação da área de atuação pretendida.
c) Declaração, sob compromisso de honra, da situ-
ação em que se encontra relativamente às alíneas 
e), g) h) e i) do artigo 9.º do Regulamento do Li-
cenciamento Municipal de atividades Diversas;
d) No caso de ter pertencido aos quadros de uma 
força de segurança, declaração, sob compromisso 
de honra, em como não foi afastado por motivos 
disciplinares.
O requerimento, assinado pelo candidato, é acom-
panhado dos seguintes documentos: 
a) Cópia do bilhete de identidade e do cartão de 
contribuinte ou cartão de cidadão; 
b) Certificado de registo criminal, quando se trate 
do primeiro requerimento e, posteriormente, sem-
pre que for exigido;
c) Curriculum vitae;
d) Documento comprovativo das habilitações lite-
rárias;
e) Atestado emitido por médico do trabalho que 
comprove robustez física e o perfil psicológico para 
o exercício das suas funções, o qual deverá ser 
identificado pelo nome clínico e cédula profissional;
f) Documento comprovativo do pagamento do im-
posto sobre o rendimento respeitante ao ano an-
terior.
g) Documento comprovativo do pagamento dos en-
cargos devidos a instituições de segurança social;
h) Apólice de seguro de responsabilidade civil, in-
cluindo na modalidade de seguro de grupo, por da-
nos causados a terceiros no exercício e por causa 
da sua atividade. 
Os candidatos que se encontrem nas condições 
exigidas para o exercício da atividade de guarda-
-noturno são selecionados, de acordo com a ordem 
indicada, pelos seguintes critérios de preferência:
a) Já exercer a atividade de guarda-noturno na lo-
calidade da área posta a concurso; 
b) Já exercer a atividade de guarda-noturno
c) Habilitações académicas mais elevadas;
d) Ter pertencido aos quadros de uma força de se-
gurança e não ter sido afastados por motivos dis-
ciplinares.
Findo o prazo para a apresentação das candidatu-

ras, será elaborada pelos serviços da Câmara a lista 
de candidatos admitidos e excluídos do processo 
de seleção, com indicação sucinta dos motivos de 
exclusão, publicitando-a na Câmara Municipal e na 
Junta de Freguesia de Santa Marinha.
Concluído o procedimento, o Presidente da Câmara 
Municipal atribui a licença, no prazo de 15 dias, a 
requerimento do interessado selecionado em pri-
meiro lugar. 
Vila Nova de Gaia, 28 de agosto de 2013
Proc. N.º 2872/13 - PPI
A Vereadora do pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos ferreira, Eng.ª)
Data de Publicitação: 20/09/2013

EDITAL Nº 587/DMASG/2013
AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO DE SELEÇÃO 
DOS CANDIDATOS À ATRIBUIÇÃO DE UMA LICEN-
ÇA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE GUARDA-
-NOTURNO NA ÁREA DELIMITADA NA PLANTA EM 
ANEXO, CORRESPONDENTE À FREGUESIA DE MA-
FAMUDE
Por despacho proferido em 28 de agosto de 2013, 
da Exma. Senhora Eng.ª Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira, Vereadora Adjunta do Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, no uso das competências subdelegadas pelo 
despacho n.ºs 71/PCM/2009, de 06/11 do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com competência conferida pela Câ-
mara na Reunião de 6 de Novembro de 2009, de 
22/06/2001, foi criado o serviço de guardas-notur-
nos na freguesia de Mafamude, cuja área de atua-
ção se encontra delimitada na planta anexa.
São requisitos de atribuição de licença para o exer-
cício da atividade de guarda-noturno:
a) Ser cidadão português, de um Estado membro 
da União Europeia ou do espaço económico euro-
peu ou, em condições de reciprocidade, de país de 
língua oficial portuguesa;
b) Ter mais de 21 anos de idade e menos de 65;
c) Possuir a escolaridade mínima obrigatória;
d) Não ter sido condenado, com sentença transita-
da em julgado, pela prática de crime doloso; Pos-
suir plena capacidade civil;
f) Possuir robustez física e o perfil psicológico para 
o exercício das suas funções, comprovado por ates-
tado emitido por médico do trabalho, o qual deverá 
ser identificado pelo nome clínico e cédula profis-
sional;
g) Reunir as condições estabelecidas na lei respe-
tiva para obtenção da licença de uso e de porte de 
arma de fogo;
h) Não exercer, a qualquer título, cargo ou função 
na administração central, regional ou local;
i) Não se encontrar na situação de efetividade de 
serviço, pré-aposentação ou reserva de qualquer 
força militar ou serviço de segurança.
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Os interessados deverão apresentar a sua candida-
tura nesta Câmara Municipal, no prazo de 15 dias a 
contar da data de afixação do presente aviso, sob 
a forma de requerimento dirigido ao presidente da 
Câmara, o qual deverá conter os seguintes elemen-
tos:
a) Nome e domicílio do requerente;
b) Indicação da área de atuação pretendida.
c) Declaração, sob compromisso de honra, da situ-
ação em que se encontra relativamente às alíneas 
e), g) h) e i) do artigo 9.º do Regulamento do Li-
cenciamento Municipal de atividades Diversas;
d) No caso de ter pertencido aos quadros de uma 
força de segurança, declaração, sob compromisso 
de honra, em como não foi afastado por motivos 
disciplinares.
O requerimento, assinado pelo candidato, é acom-
panhado dos seguintes documentos: 
a) Cópia do bilhete de identidade e do cartão de 
contribuinte ou cartão de cidadão; 
b) Certificado de registo criminal, quando se trate 
do primeiro requerimento e, posteriormente, sem-
pre que for exigido;
c) Curriculum vitae;
d) Documento comprovativo das habilitações lite-
rárias;
e) Atestado emitido por médico do trabalho que 
comprove robustez física e o perfil psicológico para 
o exercício das suas funções, o qual deverá ser 
identificado pelo nome clínico e cédula profissional;
f) Documento comprovativo do pagamento do im-
posto sobre o rendimento respeitante ao ano an-
terior.
g) Documento comprovativo do pagamento dos en-
cargos devidos a instituições de segurança social;
h) Apólice de seguro de responsabilidade civil, in-
cluindo na modalidade de seguro de grupo, por da-
nos causados a terceiros no exercício e por causa 
da sua atividade. 
Os candidatos que se encontrem nas condições 
exigidas para o exercício da atividade de guarda-
-noturno são selecionados, de acordo com a ordem 
indicada, pelos seguintes critérios de preferência:
a) Já exercer a atividade de guarda-noturno na lo-
calidade da área posta a concurso; 
b) Já exercer a atividade de guarda-noturno
c) Habilitações académicas mais elevadas;
d) Ter pertencido aos quadros de uma força de se-
gurança e não ter sido afastados por motivos dis-
ciplinares.
Findo o prazo para a apresentação das candidatu-
ras, será elaborada pelos serviços da Câmara a lista 
de candidatos admitidos e excluídos do processo 
de seleção, com indicação sucinta dos motivos de 
exclusão, publicitando-a na Câmara Municipal e na 
Junta de Freguesia de Mafamude.
Concluído o procedimento, o Presidente da Câmara 
Municipal atribui a licença, no prazo de 15 dias, a 

requerimento do interessado selecionado em pri-
meiro lugar. 
Vila Nova de Gaia, 28 de agosto de 2013
Proc. N.º 2870/13 - PPI
A Vereadora do pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos ferreira, Eng.ª)
Data de Publicitação: 20/09/2013

EDITAL Nº 591/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
na mesma data.
FAZ SABER através do presente Edital, em cum-
primento do seu despacho proferido em 10 de 
setembro de 2013, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação conferida pelo D.L. n.º 
26/2010, de 30 de março, que foi apresentado um 
pedido de alteração da licença de loteamento n.º 
42/89 para os lotes n.º 1 e n.º 2, requerido em 
nome de COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO E HABI-
TAÇÃO SANTO ANTÓNIO DAS ANTAS, C.R.L., que 
tem como objetivo a alteração de utilização das 
frações autónomas A, B, C e D do lote n.º 1 e das 
frações autónomas A e C do lote n.º 2, para es-
tabelecimentos de comércio/prestação de serviços. 
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 395/13 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira) 



Nº 33 | setembro 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 35

EDITAL Nº 592/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 10 de setem-
bro de 2013, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 
redação conferida pelo D.L. n.º 26/2010, de 30 de 
março, que foi apresentado um pedido de alteração 
da licença de loteamento n.º 28/77 para o lote n.º 
68, requerido em nome de AUGUSTA MARIA PEREI-
RA ALVES DUGDALE, que tem como objetivo um li-
geiro ajuste ao nível da implantação da construção 
principal de acordo com o edificado no local, provo-
cando um aumento de cerca de 1,00m2 em relação 
ao previsto no alvará de loteamento, bem como é 
definido um polígono de implantação ao nível das 
construções anexas. 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 2912/13 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira)

EDITAL Nº 593/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
na mesma data. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cum-
primento do seu despacho proferido em 16 de 
setembro de 2013, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação conferida pelo D.L. n.º 
26/2010, de 30 de março, que foi apresentado um 
pedido de alteração da licença de loteamento n.º 
05/87 para o lote n.º 29, requerido em nome de 
ELISABETE DANIELA PINHEIRO PEREIRA, que tem 
como objetivo a construção de anexo, com área de 
60m2. 
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 2641/13 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira) 

Data de Publicitação: 23/09/2013 Data de Publicitação: 23/09/2013 
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EDITAL Nº 594/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 10 de setem-
bro de 2013, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 
redação conferida pelo D.L. n.º 26/2010, de 30 de 
março, que foi apresentado um pedido de alteração 
da licença de loteamento n.º 28/77 para o lote n.º 
67, requerido em nome de JOAQUIM MANUEL PE-
REIRA ALVES, que tem como objetivo a proposta de 
retificação da área do lote, tendo em consideração 
levantamento topográfico efetuado, verificando-se 
um ligeiro aumento da área de lote passando de 
460,50m2 para 465,50m2, mantendo a configura-
ção proposta, ligeiro ajuste ao nível da implantação 
da construção principal de acordo com o edificado 
no local, provocando um aumento de cerca de 1m2 
em relação ao previsto no alvará de loteamento, 
bem como é definido ainda um polígono de implan-
tação ao nível das construções anexas. 
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 2911/13 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 

nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira) 

EDITAL Nº 595/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho, e nos termos do disposto 
no artigo 27.º do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro, com a redação conferida pelo D.L. n.º 26/2010, 
de 30 de março, que foi apresentado um pedido de 
alteração da licença de loteamento n.º 77/87 para 
o lote n.º7, requerido em nome de Alfredo António 
Silva Santos, que tem como objetivo o aumento da 
área de implantação, bem como da área total de 
construção, tal facto deve-se ao aumento em pro-
fundidade da construção na parte posterior do lote, 
visando a colmatação com o lote vizinho n.º 6, bem 
como a proposta de piso de cave, é ainda solicita-
do a complementaridade do uso de comércio e/ou 
prestação de serviços com o uso de armazém/in-
dústria não poluente. 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 2564/13 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 

Data de Publicitação: 23/09/2013 
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A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira) 

EDITAL Nº 596/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 29 de agosto 
de 2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a re-
dação conferida pelo D.L. n.º26/2010, de 30 de 
março, que está em curso uma proposta de altera-
ção da licença de loteamento n.º 26/77, para o lote 
n.º49, que tem como objetivo a proposta de acrés-
cimo de área do lote passando de 255,00m2 para 
469,00m2, tal retificação já se encontra consuma-
da no local em função dos alinhamentos da rede 
viária executada, compatibilização do alvará de lo-
teamento com o previsto no licenciamento da cons-
trução no âmbito do processo de obras n.º49/86, 
ao qual foi atribuída a licença de habitabilidade n.º 
158/91, bem como proposta de legalização de alte-
rações executadas em relação à construção licen-
ciada para o 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 2637/13 estará disponível para con-

sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira)

EDITAL Nº 599/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das compe-
tências delegadas por despacho n.º 71/PCM/2009 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 
de Novembro de 2009, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião Extraordinária realizada 
em 6 de Novembro de 2009. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 22 de agosto 
de 2013, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a re-
dação conferida pelo D.L. n.º 26/2010, de 30 de 
março, que está em curso uma proposta de altera-
ção da licença de loteamento n.º 26/77, para o lote 
n.º 21, que tem como objetivo a proposta de acrés-
cimo de área do lote passando de 255,00m2 para 
313,00m2, tal retificação já se encontra consuma-
da no local em função dos alinhamentos da rede 
viária executada, compatibilização do alvará de lo-
teamento com o previsto no licenciamento da cons-
trução no âmbito do processo de obras n.º885/97, 
ao qual foi atribuída a licença de habitabilidade n.º 
615/01, bem como proposta de construção de al-
pendre com área de implantação de 17,00m2, para 
o uso de estacionamento. 
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 
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pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 2488/13 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira) 

EDITAL Nº 605/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias delegadas por despacho nº 71/PCM/2009, com 
competência conferida pela Câmara na Reunião de 
6 de novembro de 2009, validada pelo Despacho nº 
99/PCM/2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cum-
primento do seu despacho proferido em 16 de 
Setembro de 2013, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação conferida pelo D.L. n.º 
26/2010, de 30 de março, que foi apresentado um 
pedido de alteração da licença de loteamento n.º 
03/10 para o lote n.º 1, requerido em nome de Rui 
Manuel Domingues Pereira Alves, que tem como 
objetivo a caracterização das especificações da edi-
ficação associada para o lote com 2 pisos abaixo 
da cota de soleira e 1 piso acima da cota de soleira 
com o uso de habitação unifamiliar.
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 da operação de loteamento n.º 81/86 
estará disponível para consulta, no Serviço de 
Atendimento da GAIURB, E.E.M., nos dias úteis, 

das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira) 

EDITAL Nº 606/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Maria Mercês Ferreira, Vereadora da Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias delegadas por despacho nº 71/PCM/2009, com 
competência conferida pela Câmara na Reunião de 
6 de novembro de 2009, validada pelo Despacho nº 
99/PCM/2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 16 de Setem-
bro de 2013, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro, com a redação conferida pelo D.L. n.º 26/2010, 
de 30 de março, que foi apresentado um pedido de 
alteração da licença de loteamento n.º 07/10 para 
o lote n.º 1, requerido em nome de Manuel da Sil-
va Duarte, que tem como objetivo a caracterização 
das especificações da edificação associada para o 
lote com 1 piso abaixo da cota de soleira e 1 piso 
acima da cota de soleira com o uso de habitação 
unifamiliar.----Para efeito do disposto no n.º 3 do 
citado artigo 27.º ficam os proprietários dos lotes 
constantes do referido alvará de loteamento notifi-
cados para se pronunciarem sobre a alteração indi-
cada, no prazo de 10 dias. 
O processo da operação de loteamento n.º 330/85 
estará disponível para consulta, no Serviço de 
Atendimento da GAIURB, E.E.M., nos dias úteis, 
das 9.00h às 16.30h. 
A Vereadora do Urbanismo, (Mercês Ferreira) 
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EDITAL Nº 609/DMASG/2013
Para cumprimento do disposto nos n.ºs 2 e 3 do 
art.º 3.º da Lei 26/94, de 19 de Agosto, torna-se 
pública a relação das transferências, correntes e de 
capital, efetuadas pelo Município de Vila Nova de 
Gaia, a favor de pessoas singulares ou coletivas ex-
teriores ao serviço administrativo, a título de sub-
sídio, subvenção, bonificação, ajuda, incentivo ou 
donativo, durante o 1.º semestre do ano de 2013

E eu, António Carlos de Sousa Pinto Presidente do 
Município, o subscrevi.
Paços do Concelho, 20 de setembro de 2013.
A Presidente (Amélia Traça, Dra.)
Data de Publicitação: 27/09/2013

EDITAL Nº 610/DMASG/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA ALMI-
NHAS DAS CAIS - FREGUESIA DE SERZEDO.
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Gestão 
e Obras no Espaço Público da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia
Torna público que, por deliberação da Exma. Câma-
ra Municipal, tomada na reunião de 11 de setembro 

de 2013, foi aprovada a seguinte Postura Municipal 
de Trânsito:
- Colocação de 2 sinais de Obrigação D4-rotunda, 
orientados, um no sentido norte-sul e outro no sen-
tido sul-norte da Rua Alminhas das Cais, no entron-
camento com a rotunda da Avenida Jaime Isidoro 
(V.L.5).
- Colocação de 2 sinais de Cedência de Passagem-
-B1, um no sentido norte-sul e outro no sentido sul-
-norte da Rua Alminhas das Cais, no entroncamen-
to com a rotunda da Avenida Jaime Isidoro (V.L.5).
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal 
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2013
A Diretora Municipal de Gestão e Obras no Espaço 
Público (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 30/09/2013
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