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A.1. MINUTA DA ATA N.º 23
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
02 DE OUTUBRO DE 2013
PRESENTES:
- A Senhora Presidente 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 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;
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: 10 horas e 10 minutos.
HORA DE ENCERRAMENTO: 10 horas e 20 minutos

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- OFÍCIO DO MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 
- CAPITANIA DO PORTO DO DOURO RELATIVO Á 
ÉPOCA BALNEAR 2013 - AGRADECIMENTO Despa-
cho da Sr.ª Presidente: 2013.09.24
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
2- PROCESSO N° 1603/13.4 - TRIBUNAL JUDICIAL 
DE VILA NOVA DE GAIA (2º JUÍZO CÍVEL) - EX-
PROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PARA A 
CIRCULAR DO CENTRO HISTÓRICO DE VILA NOVA 
DE GAIA - VIA PANORÂMICA E REQUALIFICAÇÃO 
DA VL8 - PARCELA E – DESISTÊNCIA PARCIAL DA 
EXPROPRIAÇÃO
Inf. 320/13/DME de 20.09.2013
Despacho da Sr.ª Presidente: 2013.09.27
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a desistência parcial da expropriação da Parcela 
E constante da DUP de 01/02/2012, numa área de 

203,6m2, nos termos e para os efeitos previstos no 
art.º 88° do Código das Expropriações, nos termos 
da Informação n° 320/13/DME de 20.09.2013.
3- PEDIDO DE ISENÇÃO TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDA-
DE SOCIAL DE CRESTUMA
Inf. CMVNG/2013/4297
Despacho da Sr.ª Presidente: 2013.09.26
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção total, de pagamento de taxas de uti-
lização de viaturas municipais, solicitado pela As-
sociação de Solidariedade Social de Crestuma, nos 
termos da Informação n° CMVNG/2013/4297 de 
10.09.2013.
4- PEDIDO DE ISENÇÃO TOTAL DE PAGAMENTO DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELO OLHAR FUTURO
Inf. CMVNG/2013/4316
Despacho da Sr.ª Presidente: 2013.09.26
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, 
aprovar a isenção total de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, solicitado 
pelo Olhar Futuro, nos termos da Informação n° 
CMVNG/2013/4316 de 30.08.2013

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDI-
COS
5- PROCESSO N° 2631/12.7BEPRT - AÇÃO AD-
MINISTRATIVA COMUM - FORMA SUMARÍSSIMA 
-TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO 
- AUTOR. JOSÉ FERREIRA MOREIRA E RÉUS: MUNI-
CÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E ÁGUAS E PARQUE 
BIOLÓGICO DE GAIA EEM
Inf. 301/C de 11.07.2013
Deliberação: À Câmara tomou conhecimento.
6- PROCESSO N° 173/13.2BEPRT - TRIBUNAL AD-
MINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO - AUTOR. FER-
NANDO ALVES FERREIRA E RÉU; MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA
Despacho da Sr.ª Presidente: 2013.09.26
Deliberação: À Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA E DA 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
7- PEDIDO PE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO ZELADORA EM-
PREENDIMENTO SOCIAL DE AVINTES
Inf. 666/2013/AMBIENTE
Despacho da Sr.ª Presidente: 2013.09.27
Deliberação: Deliberado por Unanimidade aprovar 
a isenção total de pagamento de taxa pela emissão 
de licença especial de ruído, solicitado pela Associa-
ção Zeladora ao Empreendimento Social de Avintes, 
nos termos da Informação n° 666/2013/Ambiente 
de 17.09.2013.
8- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 

A. CÂMARA MUNICIPAL



Nº 34 | outubro 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

4

PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL PE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE S. FÉ-
LIX DA MARINHA
Inf.628/2013/AMBIENTE
Despacho da Sr.ª Presidente: 2013.09.27
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a isenção total de pagamento de taxa pela emissão 
de licença especial de ruído, solicitado pela Junta 
de Freguesia de S. Félix da Marinha, nos termos da 
Informação n° 628/2013/Ambiente de 16.09.2013.
9- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL "CASA 
DA EIRA"
Inf. 673/2013/AMBIENTE
Despacho da Sr. Presidente: 2013.09.27
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a isenção total de pagamento de taxa pela emissão 
de Licença especial de ruido, solicitado pela Asso-
ciação Cultural "Casa da Eira", nos termos da infor-
mação n° 673/2013/Ambiente de 19.09.2013.
10- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA DIVISÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA 
MARINHA
Inf. 670/AMBIENTE/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: 2013.09.27
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a isenção total de pagamento de taxa pela emissão 
de licença especial de ruído, solicitado pela Junta 
de Freguesia de Santa Marinha, nos termos da In-
formação n° 670/2013/Ambiente de 18.09.2013.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
11- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS SOLICITADO POR MANUEL ANTÓNIO PINTO 
FONTOURA
Inf. 038/DMUA/RC/2013
Despacho da Sr.ª Presidente: 2013.09.27 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a redução de 30% no pagamento da taxa muni-
cipal de urbanização, solicitado por Manuel António 
Pinto Fontoura, nos termos da Informação n° 38/
DMU/RC/2013 de 10.09.2013.

DIVERSOS
12- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS RELATIVAS À CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL SOLICITADO PELA AS-
SOCIAÇÃO JURÍDICA DE VILA NOVA DE GAIA Inf. 
19/2013
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
a Associação Jurídica de Vila Nova de Gaia do paga-
mento de taxas relativas à cedência do Auditório da 
Assembleia Municipal, nos termos da Informação 
n° 19/2013 de 17.09.2013.
13- EMAIL DA ANMP RELATIVO AO XXI CONGRES-
SO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES – PRIMEIRA INFORMAÇÃO
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
14- UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PARQUE 
DA CIDADE - LIGA MEDIACUP TOTOBOLA 2013.
Despacho da Sr.ª Presidente: 2013.09.27
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isentar 
a Sometimes Happens Lda do pagamento de taxas 
relativas à utilização do Estádio Municipal do Par-
que da Cidade, nos termos da Informação n° 67/
DMASQV/2013 de 29.08.2013.
15- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
16- PEDIDO DE REVISÃO DE ATO DE LIQUIDAÇÃO 
- PROCESSO N° 3185/12 - GROZ-BECKERT PORTU-
GUESA, LDA
Despacho da Sr.ª Presidente: 2013.09.27
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a taxa á luz da nova redação do RMTCU e a 
confirmação da deliberação de 26 de julho de 2013, 
nos termos da Informação da GAIURB, EEM de 
20.09.2013,
E nada mais havendo a tratar, quando eram 10 ho-
ras e 20 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)

A.2. MINUTA DA ATA N.º 24
PRIMEIRA REUNIÃO DO NOVO EXECUTIVO ELEITO 
EM 29 DE SETEMBRO DE 2013 REALIZADA NOS PA-
ÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 25 
DE OUTUBRO DE 2013
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Eng.ª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto
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- O Senhor Vereador Arqº. José Valentim Pinto Mi-
randa
PRESIDIU À REUNIÃO:
O Senhor Presidente da Câmara Prof. Dr.º Eduardo 
Vítor Rodrigues
SECRETARIOU A REUNIÃO:
O Sr. Diretor Municipal de Administração e Finan-
ças, Dr. Carlos Sousa Pinto.
HORA DA ABERTURA: 10 Horas e 10 Minutos
HORA DE ENCERRAMENTO: 11 horas e 40 minutos

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ATAS N.°S 22 E 
23 DAS REUNIÕES DE CÂMARA REALIZADAS EM 22 
DE SETEMBRO DE 2013 (PÚBLICA) E 02 DE OUTU-
BRO DE 2013 (ORDINÁRIA)
Deliberação: Deliberado por MAIORIA, aprovar de-
finitivamente as Atas n° 22 e 23 das reuniões de 
Câmara realizadas em 22 de Setembro de 2013 
(pública) e 02 de Outubro de 2013.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: 5 VOTOS (Sr. Presidente e dos Srs. Vere-
adores: Firmino Pereira, Eng.º Patrocínio Azevedo, 
Dr.ª Elisa Cidade e Eng.ª Mercês Ferreira)
ABSTENÇÃO: 6 VOTOS (Srs. Vereadores: Dr. Gui-
lherme Aguiar, Dr.ª Maria Cândida Oliveira, Dr. Del-
fim de Sousa, Dr. Manuel Monteiro, Dr. Elísio Pinto 
e Arq.º José Valentim Miranda).
2- PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 
NO SEU PRESIDENTE.
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a proposta de Delegação de Competências da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia no seu Pre-
sidente e autorizar a respetiva subdelegação nos 
Vereadores.
3- PROPOSTA PARA FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VE-
READORES A TEMPO INTEIRO.
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Proposta apresentada pelo Sr. Presidente para 
fixação do número de Vereadores a Tempo Inteiro 
em mais quatro para além dos limites estabelecidos 
na alínea b) do n° 1 deste artigo 58° da Lei 169/99, 
de 18 de Setembro.
4- PROPOSTA DE REGIMENTO DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE VILA NOVA DE GAIA.
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia para o mandato 2013/2017.
5- PROPOSTA RELATIVA À AUTORIZAÇÃO DE PA-
GAMENTO DE DESPESAS DE 22 OUTUBRO A 31 DE 
DEZEMBRO DE 2013
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Proposta apresentada pelo Sr. Presidente re-
lativa à autorização de pagamento de despesas re-
alizadas entre o dia de 22 de Outubro e o dia 31 de 
Dezembro de 2013.
6- AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS 

AUTORIZADAS ATÉ 21 OUTUBRO E NÃO PAGAS
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: "À Câmara, 
2013.10.22"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pagamento das despesas autorizadas até 
dia 21 de Outubro de 2013 e ainda não pagas até 
aquela data, nos termos da informação n° 04/DMC, 
de 22 de Outubro.
7- PROPOSTA RELATIVA AO PROGRAMA DE EMPRE-
GO/FORMAÇÃO E APOIO ÀS INSTITUIÇÕES SO-
CIAIS.
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Proposta apresentada pelo Sr. Presidente re-
lativa ao Programa de Emprego/Formação e Apoio 
às Instituições Sociais.
8- PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DE ORIENTAÇÃO ES-
TRATÉGICA DESTINADA À EMPRESA ÁGUAS PAR-
QUE BIOLÓGICO DE GAIA, EM, SA.
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Proposta apresentada pelo Sr. Presidente re-
lativa ao Programa de Emergência nos pavimentos 
de diversos arruamentos.
9- DEFINIÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE INFOR-
MAÇÃO À CÂMARA MUNICIPAL, A PRESTAR MEN-
SALMENTE PELA GAIURB - URBANISMO E HABITA-
ÇÃO E.M, RELATIVA A PROJETOS URBANÍSTICOS 
QUE TENHAM DADO ENTRADA NA EMPRESA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
10- PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO REPRESEN-
TANTE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA GERAL DA 
GAIURB - URBANISMO E HABITAÇÃO, EEM.
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Proposta relativa à designação do represen-
tante do Município na Assembleia Geral da Gaiurb 
- Urbanismo e Habitação, EEM e, em consequência, 
designar como representante do Município na As-
sembleia Geral desta empresa, o Senhor Presidente 
da Câmara Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues ou o 
Vereador que ele designe, de acordo com o dispos-
to no n° 2 do artigo 26° da Lei n° 50/2012, de 31 
de Agosto.
11- PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO REPRESEN-
TANTE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA GERAL DA 
ÁGUAS DE GAIA E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, 
EEM
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Proposta relativa à designação do represen-
tante do Município na Assembleia Geral da Águas 
de Gaia e Parque Biológico, EEM e, em consequên-
cia, designar como representante do Município na 
Assembleia Geral desta empresa, o Senhor Presi-
dente da Câmara Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues 
ou o Vereador que ele designe, de acordo com o 
disposto no n° 2 do artigo 26° da Lei n° 50/2012, 
de 31 de Agosto.
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
12- PLANO DE PAGAMENTO NO ÂMBITO DO ACOR-
DO DE REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
EMPRESA SUMA, SA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2009.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: À Câmara. 
2013.10.22"
Deliberação: Deliberado por MAIORIA, aprovar a 
plano de pagamento no âmbito do acordo de regu-
larização de divida celebrado entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Empresa Suma, SA em 23 de 
Dezembro de 2009.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: 9 VOTOS (PS, INDEPENDENTES e Eng.ª 
Mercês Ferreira)
CONTRA: 2 VOTOS do PSD

DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO E OBRAS 
NO ESPAÇO PÚBLICO
13- CONSTRUÇÃO DA ESQUADRA DA PSP DE CA-
NIDELO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO PROCESSO N° 
32/2010
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: "À Câmara, 
2013.10.22"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ratifi-
car o despacho do Senhor Presidente de 22 de Ou-
tubro de 2013 que indeferiu a Prorrogação de Prazo 
da empreitada de Construção da Esquadra da PSP 
de Canidelo, nos termos da informação 22051/13/
DMEM.

DIVERSOS
14- BALANÇO DE TRANSIÇÃO DO ÓRGÃO AUTÁR-
QUICO - 21 DE OUTUBRO DE 2013
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: À Câmara. 
2013.10.22"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Balanço de transição do Órgão Autárquico - 
21 de Outubro de 2013
15- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 11 ho-
ras e 40 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 
57°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de Setembro, bem 
como do n°. 3 do art.º 11° do Regimento da Câma-
ra 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 Presidente da Câmara,(Eduardo Vítor Rodrigues).

B.1. DESPACHOS

DESPACHO N° 125/DMAF/2013
Considerando,
A subdelegação de competências que me foi confe-
rida pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, 
Maria Amélia Traça, na sequência da renúncia ao 
mandato de Presidente da Câmara Municipal, do Dr. 
Luís Filipe Menezes e pelos senhores vereadores, 
Dra. Veneranda Carneiro e Eng.º Rui Cardoso, pe-
los despachos n.ºs 110/PCM/2013; 45/VC/2011 e 
48/RC/2011, respetivamente;
Que de acordo com o estabelecido nos supracitados 
despachos de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação. Assim,
1. Subdelego nas Senhores Diretoras de Departa-
mento, Chefe de Divisão e Coordenadora Técnica a 
seguir identificadas, com poderes de subdelegação, 
as seguintes competências:
1.1. Na Senhora Diretora do Departamento 
Municipal de Administração Geral, Dra. Her-
menegilda Maria Cunha e Silva, que me subs-
tituirá nas minhas ausências e impedimentos:
1.1.1.Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de docu-
mentos, pareceres ou outros necessários à elabora-
ção de despacho final na área deste Departamento;
1.1.2. Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente da área do Departamento, 
bem como, neste âmbito, assinar a respetiva cor-
respondência;
1.1.3. Coordenação do Gabinete de Atendimento 
ao Munícipe e do Gabinete de Fundos Estruturais 
e articulação funcional com os serviços externos à 
Direcção Municipal de Administração e Finanças;
1.1.4. Rececionar e encaminhar para os diferentes 
Serviços Municipais, toda a correspondência, expo-
sições, mails e requerimentos entrados na Câmara 
Municipal;
1.1.5. Autorizar a passagem de certidões ou foto-
cópias autenticadas e remessa aos interessados, 
relativas a processos ou documentos constantes de 
processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais com respeito pelas 
salvaguardas estabelecidas por lei.
1.1.6. Autenticar e certificar os documentos referi-
dos em 1.1.5.
1.1.7. Autorizar termos de abertura e encerramen-
to em livros sujeitos a essa formalidade;
1.1.8. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos;
1.1.9. Assinatura de documentos para enviar a ou-
tras entidades;
1.1.10. Autorizar passagem de termos de identida-
de, idoneidade e justificação administrativa;
1.1.11. Conceder autorização genérica a funcioná-

B. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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rios e agentes municipais (que não possuam a ca-
tegoria de motorista) para condução de automóveis 
da frota municipal e autorização para condução fora 
do Município;
1.1.12. Gerir o "Serviço de Táxi";
1.1.13. Arquivar processos de ocorrência e de si-
nistros automóveis com a frota municipal;
1.1.14. Assistir às reuniões de Câmara, redigir e 
subscrever as atas de reunião de Câmara, nas mi-
nhas ausências e impedimentos;
1.1.15. Remeter à Assembleia Municipal os assun-
tos para aprovação e reencaminha- los para os res-
petivos serviços, depois de aprovado;
1.1.16. Gerir as telecomunicações móveis;
1.1.17. Nas ausências e impedimentos da senhora 
Diretora de Departamento, as competências sub-
delegadas nos pontos 1.1.5 e 1.1.6 serão exercidas 
por quem esta me indicar;
1.1.18. Promover a publicação das decisões ou de-
liberações previstas no artigo 91° da LAL;
1.1.19. Remeter à Assembleia Municipal a minuta 
das atas e as atas das reuniões de Câmara, logo 
que aprovadas.
1.1.20. A competência para a emissão do certifi-
cado de registo de cidadão da União Europeia, nos 
termos previstos no artigo 14.° da Lei 36/2006, de 
9 de Agosto.
1.1.21. Assinatura de contratos de assistência téc-
nica;
1.1.22. Proceder à eliminação de documentos nos 
termos legais e assinar a correspondência expe-
dida, no âmbito dos procedimentos de eliminação 
com destino às entidades públicas competentes;
1.1.23. Autorizar a utilização dos espaços do Arqui-
vo Municipal Sophia Mello Breyner a pedido de enti-
dades externas para atividades culturais desde que 
as mesmas tenham a ver com a missão do serviço;
1.1.24. Para, no âmbito da gestão e direção de re-
cursos humanos, dirigir, coordenar e controlar to-
das as fases processuais relativas aos concursos 
para admissão e promoção dos funcionários e de 
acordo com as orientações estabelecidas;
1.1.25. Para, no âmbito do item anterior, praticar, 
designadamente, os seguintes atos:
- Praticar todos os atos relativos à aposentação dos 
funcionários, salvo no caso de aposentação com-
pulsiva;
- Praticar todos os atos respeitantes ao regime de 
segurança social, incluindo os referentes a aciden-
tes em serviço;
- Justificar as faltas por doença e por acidente de 
serviço dos funcionários do Município.
1.1.26. Processar as senhas de presença dos elei-
tos locais ou outras decorrentes da Lei;
1.1.27. Organizar, acompanhar e articular com a 
Caixa Geral de Aposentações, os pedidos de apo-
sentação dos funcionários do Município;
1.1.28. No âmbito da Direcção Municipal de Admi-

nistração e Finanças praticar, designadamente, os 
seguintes atos:
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador;
- Conceder licença sem vencimento até 90 dias;
- Decidir, nos termos da lei, em matéria de dura-
ção e horário de trabalho, no âmbito da modalidade 
deste último superiormente fixada;
- Exonerar os funcionários do quadro, a pedido dos 
interessados; 
- Assinar contratos de estágio curricular (PEPAL).
1.1.29. No âmbito do Departamento e em matéria 
de recursos humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas;
1.2. Na Senhora Diretora do Departamento 
Municipal de Finanças e Património, Dra. Ma-
ria José da Cunha Baganha:
1.2.1. Rececionar e encaminhar para os respe-
tivos serviços, para análise e tratamento, toda a 
correspondência recebida e os pedidos de junção 
de documentos, pareceres ou outros necessários à 
elaboração de despacho final na área deste Depar-
tamento;
1.2.2. Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente da área do Departamento, 
bem como, neste âmbito, assinar a respetiva cor-
respondência;
1.2.3. Promover a comunicação anual e no prazo 
legal e às entidades competentes para a cobrança, 
o valor fixado da taxa de IMI, TMDP e participação 
no IRS e Derrama;
1.2.4. Autorizar a realização e pagamento de des-
pesa em cumprimento de contratos de adesão, 
previamente autorizados, através de despacho ou 
deliberação, com correto cabimento legal no orça-
mento em vigor;
1.2.5. Autorizar a anulação de débitos ao tesourei-
ro, quando debitados em duplicado;
1.2.6. Assinar requisições externas de despesa/
contabilísticas (REDVRECs) até ao montante de 
25.000,00 €;
1.2.7. Assinatura de descontos e retenções, men-
sais, para envio a entidades externas ao Município;
1.2.8. Assinar recibos para enviar a outras entida-
des e resumos diários de tesouraria;
1.2.9. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos;
1.2.10. Assinatura de certidões;
1.2.11. Estorno de remanescentes de verbas não 
utilizadas;
1.2.12. Elaborar e manter atualizado o cadastro 
dos bens móveis e imóveis do Município;
1.2.13. Promover todas as ações necessárias à ad-
ministração corrente do património municipal e à 
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sua conservação;
1.2.14. Proceder aos registos prediais do patrimó-
nio imobiliário do Município ou outros e assinar o 
que para tal for necessário;
1.2.15. Homologar os autos de abate ao inventário 
dos bens móveis incapazes ou inúteis para os ser-
viços;
1.2.16. Arquivar processos de ocorrência de sinis-
tros na via pública e assinatura da correspondência 
expedida aos interessados;
1.2.17. Assinar pedidos de registo de imóveis na 
Conservatória de Registo Predial;
1.2.18. Gerir a carteira de seguros da Câmara em 
articulação com os respetivos serviços e a assinatu-
ra do que se revelar necessário para o efeito;
1.2.19. No âmbito do Departamento e em matéria 
de recursos humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas.
1.3. Na Senhora Chefe de Divisão Municipal de 
Empreitadas, Dra. Ana Gabriela Campos Maia:
1.3.1. Assinar a correspondência expedida, no âm-
bito dos procedimentos de contratação pública, 
com destino a quaisquer entidades ou organismos 
públicos;
1.3.2. Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área desta Divisão;
1.3.3. Encaminhar diretamente para os serviços da 
Direcção Municipal ou para os serviços requisitan-
tes, todos os pedidos de junção de documentos, de 
esclarecimento, pareceres ou outros, necessários à 
elaboração/tramitação de procedimentos ou à ela-
boração de proposta de despacho final;
1.3.4. Introduzir na Plataforma de Contratação Pú-
blica adotada pelo Município, após o respetivo des-
pacho autorizador, todos os despachos de autori-
zação ou aprovação que se mostrem necessários à 
tramitação eletrónica dos respetivos procedimen-
tos;
1.3.5. No âmbito da Divisão e em matéria de recur-
sos humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas.
1.4. Na Coordenadora Técnica Maria Manuela 
S. Porfírio Teixeira, no âmbito do Notariado:
1.4.1. Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final neste serviço;
1.4.2. Autenticar fotocópias de documentos arqui-

vados no Serviço de Notariado, independentemen-
te de requerimento de pedido;
1.4.3. Solicitar a pessoas singulares ou entidades, 
públicas ou privadas, o envio de documentação 
para outorga de contratos ou escrituras a celebrar 
no Notariado;
1.4.4. Oficiar à Repartição de Finanças de Vila Nova 
de Gaia, ao Instituto Nacional de Estatística, à Con-
servatória dos Registos Centrais, ou outras, a re-
lação de escrituras celebradas por este Notariado;
1.4.5. Assinar pedidos de registo de Imóveis na 
Conservatória de Registo Predial, pedidos de certi-
dão e, ainda, quaisquer requerimentos para as re-
partições de Finanças;
1.4.6. No âmbito do Serviço de Notariado e em ma-
téria de recursos humanos, praticar os seguintes 
atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas.
2. Nas ausências ou impedimentos das Senhoras 
Diretoras, Chefe de Divisão e Coordenadora Técni-
ca referidas em 1, as competências agora subdele-
gadas serão exercidas, depois de por mim aceites, 
por dirigente ou funcionário do respetivo serviço.
3. Ratifico os atos anteriormente praticados pelos 
dirigentes referidos no Ponto n° 1, nas matérias 
agora subdelegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 27 de Se-
tembro de 2013
O Director Municipal de Administração e Finanças, 
(A. Carlos Sousa Pinto)

DESPACHO N° 126/DMFP/2013
Considerando,
A subdelegação de competências que me foi confe-
rida pelo Senhor Diretor Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dr. António Carlos Sousa Pinto, pelo 
despacho nº 125/DMAF/2013;
Que de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de subdelegação de competências, me foi 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação.
Assim:
1. Subdelego na Senhora Chefe de Divisão Munici-
pal de Gestão Financeira, Dr.ª. Ana Paula Amo-
rim Moreira Guedes as seguintes competências:
a) Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área da Divisão;
b) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente da área da Divisão, bem como, 
neste âmbito, assinar a respetiva correspondência;
c) Promover a comunicação anual e no prazo legal e 
às entidades competentes para a cobrança, o valor 
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fixado da taxa de IMI, TMDP e participação no IRS 
e Derrama;
d) Autorizar a anulação de débitos ao tesoureiro, 
quando debitados em duplicado;
e) Assinar recibos para enviar a outras entidades e 
resumos diários de tesouraria;
f) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos;
g) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas. 
2. Subdelego na Senhora Chefe de Divisão Munici-
pal de Contabilidade, Dr.ª Ana João Simões Ri-
beiro as seguintes competências:
a) Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área da Divisão;
b) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente da área da Divisão, bem como, 
neste âmbito, assinar a respetiva correspondência;
c) Autorizar a realização e pagamento de despesa 
em cumprimento de contratos de adesão, previa-
mente autorizados, através de despacho ou delibe-
ração, com correto cabimento legal no orçamento 
em vigor;
d) Assinatura de descontos e retenções, mensais, 
para envio a entidades externas ao Município;
e) Assinar recibos para enviar a outras entidades;
f) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos;
g) Assinatura de certidões;
h) Estorno de remanescentes de verbas não utili-
zadas;
i) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas
3. Subdelego na Senhora Chefe de Divisão Muni-
cipal de Planeamento e Controlo Financeiro, Dr.ª. 
Daniela Sofia Vieira Mendes as seguintes com-
petências:
a) Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área da Divisão;
b) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente da área da Divisão, bem como, 
neste âmbito, assinar a respetiva correspondência;
c) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos;

d) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas
4. Subdelego na Senhora Chefe de Divisão Muni-
cipal de Execuções Fiscais, Dr.ª. Cláudia Susana 
Lobo Pais Teixeira Gomes as seguintes compe-
tências:
a) Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área da Divisão;
b) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente da área da Divisão, bem como, 
neste âmbito, assinar a respetiva correspondência;
c) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos;
d) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas
5. Subdelego no Senhor Chefe de Divisão Munici-
pal de Gestão do Património, Eng.º Nuno Artur 
Carvalho Pereira da Silva as seguintes compe-
tências:
a) Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área da Divisão;
b) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente da área da Divisão, bem como, 
neste âmbito, assinar a respetiva correspondência;
c) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens 
móveis e imóveis do Município;
d) Promover todas as ações necessárias à admi-
nistração corrente do património municipal e à sua 
conservação;
e) Proceder aos registos prediais do património 
imobiliário do Município ou outros e assinar o que 
para tal for necessário;
f) Homologar os autos de abate ao inventário dos 
bens móveis incapazes ou inúteis para os serviços;
g) Arquivar processos de ocorrência de sinistros na 
via pública e assinatura da correspondência expe-
dida aos interessados;
h) Assinar pedidos de registo de imóveis na Con-
servatória de Registo Predial;
i) Gerir a carteira de seguros da Câmara em articu-
lação com os respetivos serviços e a assinatura do 
que se revelar necessário para o efeito;
j) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos;
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k) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 1 de Ou-
tubro de 2013
A Diretora de Departamento Municipal de Finanças 
e Património, (Maria José da Cunha Baganha)

DESPACHO N.°127/DMGOEP/2013
Considerando que,
A Senhora Diretora Municipal de Gestão e Obras no 
Espaço Público, Eng.ª Teresa Barbosa, me subdele-
gou as competências ínsitas no Despacho n.º 122/
DMGOEP/2013, incumbindo-me de tarefas especí-
ficas;
De acordo com o sobredito despacho de subdelega-
ção de competências me foi, expressamente, con-
ferida a faculdade de subdelegação;
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,
A. Subdelego na Chefe da Divisão Municipal de Vias 
e Espaço Público, Eng.ª Isabel Carvalho e no Che-
fe da Divisão Municipal de Oficinas, Eng.º Joaquim 
Ribeiro, no âmbito dos serviços sob a sua responsa-
bilidade orgânica, as competências ínsitas no Des-
pacho n.º 81/DMGOEP/2013, de 22 de julho (cuja 
cópia se junta).
B. Determino que,
1. A Chefe da Divisão Municipal de Vias e Espaço 
Público, Eng.ª Isabel Carvalho, me substitua em 
todas as minhas ausências e impedimentos, atri-
buindo-lhe todas as minhas competências próprias 
e subdelegadas
2. Na concomitância de ausência ou impedimento 
de ambos, me substitua o Chefe de Divisão Muni-
cipal de Oficinas, Eng.º Joaquim Ribeiro Paços do 
Concelho, 16 de Setembro de 2013.
O Diretor do Departamento Municipal de Obras no 
Espaço Público, (Eng.º Jorge Conde).

DESPACHO N.°128/DMGOEP/2013
Considerando que,
A Senhora Diretora Municipal de Gestão e Obras no 
Espaço Público, Eng.ª Teresa Barbosa, me subdele-
gou as competências ínsitas no Despacho n.º 122/
DMGOEP/2013, incumbindo-me de tarefas especí-
ficas;
De acordo com o sobredito despacho de subdelega-
ção de competências me foi, expressamente, con-
ferida a faculdade de subdelegação;
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,
A. Subdelego no Chefe da Divisão Municipal de Mo-
bilidade, Eng.º Jorge Pereira e na Chefe da Divisão 
Municipal de Espaço Público e Publicidade, Arq.ª 
Cristina Duarte, no âmbito dos serviços sob a sua 
responsabilidade orgânica, as competências ínsitas 
no Despacho n.º 80/DMGOEP/2013, de 22 de julho 
(cuja cópia se junta).
B. Determino que,
O Sr. Eng.º Jorge Manuel Dias de Sousa Pereira 
me substitua em todas as minhas ausências ou 
impedimentos, exclusivamente no que concerne a 
matérias do foro da Mobilidade, assumindo, tran-
sitoriamente, as minhas competências próprias e 
subdelegadas;
A Sr.ª Arq.ª Cristina Maria Figueiredo Duarte me 
substitua em todas as minhas ausências ou impedi-
mentos, 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, 16 de Setembro de 2013.
A Diretora do Departamento Municipal de Gestão 
do Espaço Público, (Eng.ª Rita Diogo).

DESPACHO N.º 129/DMECS/2013
Considerando,
A subdelegação de competências que me foi confe-
rida pelo Senhor Vice Presidente da Câmara Firmi-
no Pereira, pelo despacho n.º 124/VP/2013 de 20 
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 35.º 
do Código de Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de novembro, 
Subdelego, com poderes de subdelegação, 
nos Senhores Diretores de Departamento, a 
seguir identificados, no âmbito dos serviços 
sob a sua responsabilidade orgânica, as se-
guintes competências:
1) No Senhor Diretor do Departamento Muni-
cipal de Educação, Dr. Rui Manuel Moreira da 
Silva Canedo,
1.1) Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de docu-
mentos, pareceres ou outros necessários à elabo-
ração de despacho final na área do Departamento;
1.2) Genericamente, despachar todos os assun-
tos de mero expediente da área do Departamento, 
bem como, nesse âmbito, assinar a respetiva cor-
respondência;
1.3) Promover a articulação entre a Autarquia e os 
demais intervenientes no processo educativo mu-
nicipal, nomeadamente professores, alunos, pais e 
encarregados de educação e instituições;
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1.4) Planear as atividades e ações necessárias ao 
desenvolvimento educativo e cultural, nomeada-
mente as atividades de prolongamento de horário;
1.5) Gerir todo o pessoal não docente da Autarquia 
que exerce funções nas escolas do concelho;
1.6) Organizar a rede de transportes escolares, as-
segurando a sua gestão;
1.7) Garantir o acompanhamento do serviço de re-
feições nos diversos estabelecimentos de ensino;
1.8) Garantir o apoio às crianças e alunos dos di-
versos níveis de ensino, no domínio das competên-
cias municipais, no âmbito da ação social escolar;
1.9) Realizar o levantamento de dados estatísticos 
necessários ao conhecimento da realidade educati-
va do concelho, promovendo a articulação entre as 
diversas Escolas/Agrupamentos;
1.10) Avaliar o impacto das novas tecnologias de 
informação e comunicação no processo de ensino/
aprendizagem;
1.11) Promover e coordenar reuniões com as esco-
las e outras entidades sobre a orientação da oferta 
formativa (Cursos Profissionais);
1.12) Propor, em articulação com o Departamento 
Municipal de Recursos Humanos, formação especí-
fica e/ou ações de formação contínua para os fun-
cionários da Autarquia em exercício de funções nas 
escolas;
1.13) Decidir no âmbito da gestão de Recursos Hu-
manos afetos ao Departamento quanto às seguin-
tes matérias:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, com respeito pelo inte-
resse do serviço;
b) Justificar ou injustificar faltas;
c) Decidir, nos termos da lei, em matéria de dura-
ção e horário de trabalho, no âmbito da modalidade 
deste último superiormente fixada.
2) Na Senhora Diretora do Departamento Muni-
cipal de Equipamentos Municipais, Dora Paula 
Henriques Ferreira da Maia,
2.1) Genericamente, despachar todos os assuntos 
relativos à área do Departamento, executar as de-
liberações de Câmara e os despachos e orientações 
do Presidente e do Vice-Presidente da Câmara, res-
peitantes aos mesmos, bem como assinar a res-
petiva correspondência, com destino a quaisquer 
entidades ou organismos, públicos ou particulares;
2.2) Decidir sobre todos os atos inerentes à con-
ceção, construção e manutenção de equipamentos 
educativos e outros equipamentos e instalações 
municipais, desde o momento da elaboração da 
informação inicial fundamentada/proposta de cabi-
mento, assegurando ainda a elaboração de todos 
os elementos da solução da obra necessários para 
o procedimento de contratação;
2.3) Aprovar autos de medição de trabalhos nor-
mais e a mais em empreitadas até ao montante da 
adjudicação e respetivas revisões de preços;

2.4) Certificar a boa execução das obras munici-
pais;
2.5) Aprovar estudos ou projetos respeitantes a 
equipamentos educativos e outros equipamentos e 
instalações municipais;
2.6) Organizar todos os serviços do Departamento, 
bem como definir as suas funções, competências e 
recursos;
2.7) Decidir no âmbito da gestão de Recursos Hu-
manos afetos ao Departamento quanto às seguin-
tes matérias:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, com respeito pelo inte-
resse do serviço;
b) Justificar ou injustificar faltas;
c) Decidir, nos termos da lei, em matéria de dura-
ção e horário de trabalho, no âmbito da modalidade 
deste último superiormente fixada.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 3 de ou-
tubro de 2013
A Diretora Municipal de Educação e Coesão Social, 
(Vera Pacheco)

DESPACHO N.º 130/DMECS/2013
Em aditamento ao meu despacho de subdelega-
ção de competências n.º 129/DMECS/2013 de 3 de 
outubro nos Senhores Diretores de Departamento, 
Engª Dora Maia e Dr. Rui Canedo, ratifico os atos 
por si anteriormente praticados nas matérias sub-
delegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 10 de ou-
tubro de 2013
A Diretora Municipal de Educação e Coesão Social, 
(Vera Pacheco)

DESPACHO N° 131/DMAG/2013
Considerando,
A subdelegação de competências que me foi conce-
dida pelo Senhor Diretor Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dr. Carlos Pinto, pelo Despacho n.º 
125/DMAF/2013, de 27 de Setembro;
Que, de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de subdelegação de competências, foi-
-me concedida a faculdade de subdelegação. As-
sim,
1. Subdelego nos Senhores Chefes de Divisão a se-
guir identificadas, com poderes de subdelegação, 
as seguintes competências:
1.1. Na Senhora Chefe de Divisão Municipal de 
Recursos Humanos e Segurança e Saúde no 
Trabalho, Dr.ª Maria de Fátima Pinto da Costa
1.1.1. Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área desta Divisão;
1.1.2. Genericamente despachar todos os assuntos 
de mero expediente da área da Divisão, bem como, 
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neste âmbito, assinar a respetiva correspondência;
1.1.3. Para, no âmbito da gestão e direção de re-
cursos humanos, dirigir, coordenar e controlar to-
das as fases processuais relativas aos concursos 
para admissão e promoção dos trabalhadores e de 
acordo com as orientações estabelecidas;
1.1.4. Para, no âmbito do item anterior, praticar, 
designadamente, os seguintes atos:
- Praticar todos os atos relativos à aposentação dos 
trabalhadores, salvo no caso de aposentação com-
pulsiva;
- Praticar todos os atos respeitantes ao regime de 
segurança social, incluindo os referentes a aciden-
tes em serviço;
- Justificar as faltas por doença e por acidente de 
serviço dos trabalhadores do Município.
1.1.5. Processar as senhas de presença dos eleitos 
locais ou outras decorrentes da Lei;
1.1.6. Organizar, acompanhar e articular com a 
Caixa Geral de Aposentações, os pedidos de apo-
sentação dos trabalhadores do Município;
1.1.7. No âmbito da Divisão e em matéria de recur-
sos humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas.
1.1.8. Nas ausências e impedimentos da Chefe de 
Divisão Municipal Recursos Humanos e Segurança 
e Saúde no Trabalho as competências ora subdele-
gadas serão exercidas pela Técnica Superior, Dr.ª 
Carla Sofia Barbosa Soares Martins.
1.2. Na Senhora Chefe de Divisão Municipal de 
Arquivo, Dr.ª Alda Maria Pereira Padrão Te-
mudo:
1.2.1. Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área desta Divisão;
1.2.2. Genericamente despachar todos os assuntos 
de mero expediente da área da Divisão, bem como, 
neste âmbito, assinar a respetiva correspondência;
1.2.3. Autorizar a passagem de certidões ou foto-
cópias autenticadas e remessa aos interessados, 
relativas a processos ou documentos constantes de 
processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais com respeito pelas 
salvaguardas estabelecidas por lei.
1.2.4. Autenticar e certificar os documentos referi-
dos em 1.2.3.
1.2.5. Proceder à eliminação de documentos nos 
termos legais e assinar a correspondência expe-
dida, no âmbito dos procedimentos de eliminação 
com destino às entidades públicas competentes;
1.2.6. Autorizar a utilização dos espaços do Arquivo 
Municipal Sophia Mello Breyner a pedido de entida-
des externas para atividades culturais desde que 

as mesmas tenham a ver com a missão do serviço;
1.2.7. No âmbito da Divisão e em matéria de recur-
sos humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas.
1.2.8.  Nas ausências e impedimentos da Chefe de 
Divisão Municipal de Arquivo as competências ora 
subdelegadas serão exercidas pela Técnica Supe-
rior, Dr.ª Maria do Carmo Ribeiro Soares.
1.3. No Chefe de Divisão Municipal Adminis-
trativa e Serviços Gerais, Dr.° José António 
Moreira de Melo:
1.3.1. Gerir o "Serviço de Táxi”;
1.3.2. Arquivar processos de ocorrência e de sinis-
tros automóveis com a frota municipal;
1.3.3. Promover a publicação das decisões ou deli-
berações previstas no artigo 91° da LAL;
1.3.4. No âmbito da Divisão e em matéria de recur-
sos humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas.
1.4. Nos trabalhadores Anabela Moita, Maria 
de Lurdes Parente de Barros Vilaça da Cos-
ta, Rosa Maria Oliveira Machado, Paula Maria 
Fonseca e Hélia Fernandes Duarte Rodrigues, 
no âmbito das suas funções, no serviço de 
atendimento geral do Município na Loja do Ci-
dadão do Arrábida Shopping
1.4.1. Autorizar a passagem de fotocópias auten-
ticadas e remessa aos interessados, relativas a 
processos ou documentos constantes de processos 
arquivados e que careçam de despacho ou delibe-
ração dos eleitos locais com respeito pelas salva-
guardas estabelecidas por lei. 1.4.2. Autenticar os 
documentos referidos em 1.4.1.
2. Nas minhas ausências ou impedimentos deter-
mino que a Senhora Chefe de Divisão Municipal de 
Recursos Humanos e Segurança e Saúde no Traba-
lho, Dr.ª Maria de Fátima Pinto da Costa me subs-
titua, atribuindo-lhe as minhas competências, com 
exceção dos pontos 1.1.3 a 1.1.8 e 1.1.20 do des-
pacho 125/DMAF/2013 que serão asseguradas pelo 
Chefe de Divisão Municipal Administrativa e Servi-
ços Gerais, Dr.° José António Moreira de Melo.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 30 de Se-
tembro de 2013
A Diretora do Departamento Municipal de Adminis-
tração Geral, (Hermenegilda Cunha e Silva)

DESPACHO N° 132/PCM/2013
Ao abrigo do disposto na alínea b) do n° 1 e n° 4 
do artigo 58° da Lei n° 169/99, de 18 de Setem-
bro, designo como Vereadores em regime de tempo 
inteiro da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia:
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Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo;
Dra. Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira. E,
Dr. Manuel António Correia Monteiro.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 21 de Ou-
tubro de 2013.
O Presidente da Câmara, (Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues)

DESPACHO N° 133/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 Gaia o Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira Azevedo.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 21 de Ou-
tubro de 2013.
O Presidente da Câmara, (Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues)

DESPACHO N° 134/PCM/2013
Ao abrigo do disposto na alínea c) do n° 1 do arti-
go 42° e no n° 4 do artigo 43°, ambos do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n° 75/2013, de 12 de Setembro, nomeio para o 
exercício de funções de Chefe de Gabinete de Apoio 
à Presidência, o Senhor Eng.º Tiago Filipe da Costa 
Braga.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 21 de Ou-
tubro de 2013.
O Presidente da Câmara, (Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues)

DESPACHO N° 135/PCM/2013
Ao abrigo do disposto na alínea c) do n° 1 do artigo 
42° e no n° 4 do artigo 43°, ambos do Regime Ju-
rídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, nomeio para o exer-
cício de funções de Adjunto do Gabinete de Apoio 
à Presidência, o Senhor Dr. Israel Bernardo Cunha 
Oliveira.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 21 de Ou-
tubro de 2013.
O Presidente da Câmara, (Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues)

DESPACHO N° 136/PCM/2013
Ao abrigo do disposto na alínea c) do n° 1 do artigo 
42° e no n° 4 do artigo 43°, ambos do Regime Ju-
rídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, nomeio para o exer-
cício de funções de Adjunto do Gabinete de Apoio 
à Presidência, a Senhora Dra. Margarida Rosa Fer-
reira da Rocha.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 21 de Ou-
tubro de 2013.
O Presidente da Câmara, (Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues)

DESPACHO N° 137/PCM/2013
Ao abrigo do disposto na alínea c) do n° 1 do ar-
tigo 42° e no n° 4 do artigo 43°, ambos do Regi-
me Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, nomeio para 
o exercício de funções de Secretária do Gabinete 
de Apoio à Presidência, a Senhora Marta Alexandra 
Rocha dos Santos.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 21 de Ou-
tubro de 2013.
O Presidente da Câmara, (Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues)

DESPACHO N° 138/P/2013
ASSUNTO: DEFINIÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE 
INFORMAÇÃO À CÂMARA MUNICIPAL, A PRESTAR 
MENSALMENTE PELA GAIURB - URBANISMO E HA-
BITAÇÃO, EM, RELATIVA A PROJETOS URBANÍSTI-
COS QUE TENHAM DADO ENTRADA NA EMPRESA.
Ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 
42.° da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, solicito 
ao Conselho de Administração da Gaiurb - Urba-
nismo e Habitação, EM, a prestação de informação 
mensal, a remeter, sob a forma de relatório, até 
ao dia 5 de cada mês, à Câmara Municipal, relati-
va a todas as operações urbanísticas cujos pedidos 
de licenciamento, comunicação prévia, pedidos de 
autorização de utilização, de parecer ou outros, de 
idêntica relevância, tenham dado entrada nos ser-
viços da empresa no mês imediatamente anterior.
A referida relação deverá discriminar e referir-se 
expressamente ao tipo de operação urbanística em 
causa, fim a que se destina, investimento previs-
to, identificação do requerente e freguesia em que 
se localiza, bem como, se aplicável, investimento e 
volume de negócio previstos, sem prejuízo de ou-
tras informações ou observações que a administra-
ção da empresa entenda dever formular.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 22 de Se-
tembro de 2013
O Presidente da Câmara, (Prof. Dr. Eduardo Vítor 
Rodrigues)

DESPACHO N° 139/PCM/2013
Considerando que,
Por meu despacho n° 132/PCM/201, de 21 de Ou-
tubro de 2013 e ao abrigo do disposto na alínea b) 
do n° 1 e 4 do artigo 58° da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, designei três vereadores em regime de 
tempo inteiro;
Por deliberação de Câmara de hoje e ao abrigo do 
disposto no n° 2 do mesmo artigo, foi fixado em 
mais quatro o número de vereadores em regime de 
tempo inteiro.
Assim,
Ao abrigo do disposto no n° 4 do citado preceito 
legal designo, ainda, como Vereadores em regime 
de tempo inteiro, para além dos já designados an-
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teriormente, os seguintes senhores vereadores:
Dr. Delfim Manuel Magalhães de Sousa;
Dr. José Guilherme Aguiar;
Arq. José Valentim Pinto Miranda;
Eng.ª. Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 25 de Ou-
tubro de 2013.
O Presidente da Câmara (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N° 140/PCM/2013
DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS PELA VEREAÇÃO
(Art.º 36° e Art.º 37° do RJAL aprovado pela Lei 

n° 75/2013, de 12 de Setembro)
PRESIDENTE DA CÂMARA - PROF. DR. EDUARDO 
VITOR RODRIGUES
- Coordenação Geral dos Serviços Municipais;
- Educação: pré-escolar, ensino básico e secundá-
rio;
- Ensino Superior, Ciência e Inovação;
- Habitação e arrendamento social;
- Ação Social, Emprego e Coesão;
- Desenvolvimento social;
- Assuntos Jurídicos;
- Coordenação do relacionamento institucional com 
organismos das áreas sociais;
- Relações públicas, protocolo e comunicação;
- Relações institucionais, cooperação e relações in-
ternacionais;
- Relações institucionais com as empresas intermu-
nicipais/públicas (Águas do Douro e Paiva, Simdou-
ro, Suldouro, Metro do Porto);
- Área Financeira;
- Planeamento e Licenciamento Urbanísticos e Polí-
tica de Solos;
- Coordenação das atividades das empresas mu-
nicipais e associações participadas pelo Município;
- Coordenação do relacionamento institucional com 
as Juntas de Freguesias e Solar Condes de Resen-
de;
- QREN, estudos e projetos;
- Projetos especiais.
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – ENG.º PATROCÍ-
NIO MIGUEL VIEIRA AZEVEDO
- Vias Municipais e Obras Municipais;
- Oficinas Municipais;
- Reabilitação urbana - Vila d'Este;
- Coordenação da atividade dos operadores de tele-
comunicações, rede elétrica e rede de gás natural;
- Energia e eficiência energética;
- Sistemas de informação;
- Gestão, conservação e construção de equipamen-
tos públicos;
- Mobilidade, Transportes e comunicações;
- Adjunto do Presidente para a área do QREN, es-
tudos e projetos;
- Adjunto do Presidente para a área das relações 
com as Juntas de Freguesia;
- Adjunto do Presidente para a área do Planeamen-

to e Licenciamento Urbanísticos e Política de Solos;
- Projetos especiais.
VEREADORA DRA. MARIA ELISA VIEIRA DA SILVA 
CIDADE OLIVEIRA
- Modernização e Descentralização Administrativa;
- Gestão do património imobiliário municipal;
- Gestão de frota;
- Juventude e Voluntariado;
- Plano Municipal para a Igualdade de Género;
- Programa Vida ativa - Voluntariado idosos;
- Coordenação da preparação das reuniões de Câ-
mara e de Assembleia Municipal;
- Centro Animal Municipal;
- Adjunto do Presidente para a área da Educação;
- Adjunto do Presidente para a área da Ação Social.
VEREADOR DR. DELFIM MANUEL MAGALHÃES DE 
SOUSA
- Cultura e Animação Cultural;
- Património Cultural (exceto Solar Condes de Re-
sende);
- Projeto de Classificação de Gaia/Caves do Vinho 
do Porto a Património da Humanidade (em parceria 
com o Sr. Vereador Arq. Valentim Miranda);
- Associativismo cultural e recreativo;
- Orçamento Participativo.
VEREADOR DR. MANUEL ANTÓNIO CORREIA MON-
TEIRO
- Administração Geral Municipal;
- Vereador Adjunto do Presidente para a área fi-
nanceira;
- Recursos Humanos;
- Associativismo municipal: CCD;
- Equipamentos e serviços de Saúde (projetos e 
equipamentos);
- Fiscalização Municipal e Vistorias administrativas;
- Coordenação das parcerias e relacionamento com 
as confissões religiosas;
- Projetos especiais.
VEREADOR DR. JOSÉ GUILHERME AGUIAR
- Desporto e Dinamização desportiva:
- Associativismo Desportivo;
- Projetos desportivos municipais: construção e 
conservação;
- Atividades económicas e Desenvolvimento econó-
mico;
- Empreendedorismo;
- INOVAGAIA/Parques Empresariais;
- Proteção Civil e Segurança (Bombeiros, Polícia 
Municipal);
- Turismo;
- Turismo de saúde;
- Projetos especiais.
VEREADORA ENG.ª MARIA MERCÊS DUARTE RA-
MOS FERREIRA
- Ambiente Urbano e Espaço Público;
- Jardins e Espaços Verdes e coordenação da ativi-
dade do Parque Biológico;
- Salubridade pública;
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- Projeto ELENA;
- Agenda 21 Local;
- Projetos especiais.
VEREADOR ARQ. JOSÉ VALENTIM PINTO MIRANDA
- Reabilitação urbana, projetos e candidaturas - 
Centro Histórico;
- Projeto de Classificação de Gaia/Caves do Vinho 
do Porto a Património da Humanidade (em parceria 
com o Sr. Vereador Dr. Delfim Sousa);
-Projetos especiais.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 25 de Ou-
tubro 2013.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N° 141/PCM/2013
Considerando que importa estabelecer princípios 
orientadores relativos à aquisição de serviços de 
publicidade municipal, em meios de comunicação 
social escrita, determino o seguinte:
1 - A publicidade institucional promovida pelo Mu-
nicípio, incluindo empresas municipais e, bem as-
sim, a relativa a procedimentos que não devam 
legalmente ser objeto de publicação em jornais 
de expansão nacional, deve centrar-se, de forma 
equitativa, na imprensa local, nomeadamente, nos 
jornais ''0 Gaiense" e Jornal "Audiência";
2 - Sem embargo do disposto no número anterior, 
a publicação de editais, avisos, anúncios ou outros, 
relativos a concursos ou a quaisquer outros proce-
dimentos administrativos, promovidos pela Câmara 
e pelas empresas municipais deve concretizar-se, 
sempre, no estrito cumprimento da legislação apli-
cável.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 29 de Ou-
tubro de 2013
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

B.2. ORDENS DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO N.º 12/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
no Gabinete de Apoio ao Senhor Presidente da Câ-
mara Prof. Doutor Eduardo Vítor Rodrigues, deter-
mino que 0 trabalhador ÁLVARO FERNANDO TEI-
XEIRA SILVA, Assistente Operacional, com o n.º de 
ordem 1520, passe a exercer funções no referido 
Gabinete, deixando a Divisão Municipal Administra-
tiva e Serviços Gerais.
Vila Nova de Gaia, 22 de outubro de 2013
O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 13/2013
Por necessidade de afetação de recursos huma-
nos no Gabinete de Apoio ao Senhor Presidente 
da Câmara Prof. Doutor Eduardo Vítor Rodrigues, 
determino que o trabalhador JOSÉ ANTÓNIO SAN-

TOS FILIPE, Assistente Operacional, com o n.º de 
ordem 1493, passe a exercer funções no referido 
Gabinete.
Vila Nova de Gaia, 22 de outubro de 2013
O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 14/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
no Gabinete de Apoio ao Senhor Vice-Presidente 
da Câmara Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, 
determino que o trabalhador JACINTO COUTINHO 
TUNA, Assistente Operacional, com o n.º de ordem 
2306, passe a exercer funções no referido Gabine-
te, deixando a Divisão Municipal Higiene Pública e 
Espaços Verdes.
Vila Nova de Gaia, 22 de outubro de 2013
O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 15/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
no Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Dr.a 
Maria Elisa Vieira da Silva Cidade, determino que o 
trabalhador ANTÓNIO SOUSA RODRIGUES, Assis-
tente Operacional, com o n.° de ordem 2110, passe 
a exercer funções no referido Gabinete.
Vila Nova de Gaia, 22 de outubro de 2013
O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 16/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
no Gabinete de Apoio ao Senhor Vereador Professor 
Manuel António Correia Monteiro, determino que o 
trabalhador ANTÓNIO CÉSAR DIAS FIDALGO, As-
sistente Operacional, com o n.º de ordem 2040, 
passe a exercer funções no referido Gabinete.
Vila Nova de Gaia, 22 de outubro de 2013
O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 17/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
no Gabinete de Apoio ao Senhor Vereador Dr.° Del-
fim Manuel Magalhães de Sousa, determino que o 
trabalhador MANUEL FRANCISCO DE SOUSA MEI-
RELES, Assistente Operacional, com o n.º de ordem 
1573, passe a exercer funções no referido Gabine-
te.
Vila Nova de Gaia, 22 de outubro de 2013
O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 18/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Divisão Municipal Administrativa e Serviços Ge-
rais, determino que o trabalhador JOSÉ JOAQUIM 
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AFONSO, Assistente Operacional, com o n.º de or-
dem 1302, passe a exercer funções na referida di-
visão, deixando a Presidência.
Vila Nova de Gaia, 22 de outubro de 2013
O Presidente da Câmara, Prof Doutor Eduardo Vítor 
Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 19/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
nos Gabinetes de Apoio à Vereação determino que 
a trabalhadora MARIA DA CONCEIÇÃO GUEDES 
FERREIRA DA SILVA, técnica de informática, com 
o nº de ordem 1729, passe a exercer funções no 
Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente, deixando o 
Departamento Municipal de Administração Geral.
Município de Vila Nova de Gaia, 23 de outubro de 
2013 O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduar-
do Vítor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 20/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
no Departamento Municipal de Administração Ge-
ral, determino que a trabalhadora MARIA DA LUZ 
DA SILVA RODRIGUES E COSTA, técnica superior, 
com o nº de ordem 2532, passe a exercer funções 
na Assembleia Municipal, deixando o Gabinete de 
Apoio à Presidência.
Município de Vila Nova de Gaia, 23 de outubro de 
2013
O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 21/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Divisão Municipal de Turismo e Cultura, determi-
no que a trabalhadora MARISA SUSANA DE SOUSA 
SILVA, assistente técnica, com o nº de ordem 2767, 
passe a exercer funções na Casa Barbot, deixando 
o Gabinete de Apoio à Vereação.
Município de Vila Nova de Gaia, 23 de outubro de 
2013 O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduar-
do Vítor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 22/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Direção Municipal de Ação Social e Qualidade de 
Vida, determino que a trabalhadora ISABELA CLÁU-
DIA CUNHA CASTELAR DOS SANTOS, assistente 
técnica, com o nº de ordem 2384, passe a exercer 
funções na referida Direção Municipal, deixando o 
Gabinete de Apoio à Presidência.
Município de Vila Nova de Gaia, 22 de outubro de 
2013 O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduar-
do Vítor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 23/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Direção Municipal de Gestão e Obras no Espaço 

Público, determino que a trabalhadora CARLA MA-
RISA BORGES FONTES COUTO, assistente técnica, 
com o nº de ordem 3066, passe a exercer funções 
na referida Direção Municipal.
Município de Vila Nova de Gaia, 23 de outubro de 
2013
O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 24/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Direção Municipal de Educação e Coesão Social, 
determino que a trabalhadora CRISTINA MANUELA 
PINTO TEIXEIRA MACHADO, técnica superior, com 
o nº de ordem 1796, passe a exercer funções na 
referida Direção Municipal.
Município de Vila Nova de Gaia, 23 de outubro de 
2013
O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 25/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
nos Gabinetes de Apoio à Vereação determino que 
a trabalhadora MARIA LUISA ALVES ROSÁRIO, téc-
nica superior, com o nº de ordem 2085, passe a 
exercer funções no Gabinete de Apoio à Senhora 
Vereadora Dra. Maria Elisa Vieira da Silva Cidade 
Oliveira,
Município de Vila Nova de Gaia, 23 de outubro de 
2013 O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduar-
do Vítor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 26/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Direção Municipal de Ação Social e Qualidade 
de Vida, determino que a trabalhadora MARIA FER-
NANDA RIBEIRO SILVA FREIRE, assistente técnica, 
com o nº de ordem 1909, passe a exercer funções 
na referida Direção Municipal.
Município de Vila Nova de Gaia, 23 de outubro de 
2013 O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduar-
do Vítor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 27/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Divisão Municipal de Ambiente e Educação Am-
biental, determino que o trabalhador VITOR MA-
NUEL BARBOSA ALVES PEREIRA, técnico superior, 
com o nº de ordem 2665, passe a exercer funções 
na referida Divisão Municipal.
Município de Vila Nova de Gaia, 23 de outubro de 
2013
O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 28/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
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no Gabinete de Apoio ao Senhor Vereador Dr.° José 
Guilherme Aguiar, determino que o trabalhador 
CARLOS ALVES LEITE, Assistente Operacional, com 
o n.º de ordem 2087, passe a exercer funções no 
referido Gabinete.
Vila Nova de Gaia, 25 de outubro de 2013
O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 29/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
nos Gabinetes de Apoio à Vereação determino que 
o trabalhador ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA BATISTA 
FIDALGO, assistente técnico, com o nº de ordem 
1255, passe a exercer funções no Gabinete de 
Apoio ao Vereador Dr. Delfim de Sousa.
Município de Vila Nova de Gaia, 25 de outubro de 
2013 
O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 30/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
no Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Eng.a 
Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira, determino 
que o trabalhador JOSÉ JOAQUIM AFONSO, Assis-
tente Operacional, com o n.º de ordem 1302, passe 
a exercer funções no referido gabinete, deixando a 
Divisão Municipal Administrativa e Serviços Gerais.
Vila Nova de Gaia, 29 de outubro de 2013
O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 31/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
no Gabinete de Apoio ao Senhor Vereador Arq.° 
José Valentim Pinto Miranda, determino que o tra-
balhador JOSÉ LOPES MOREIRA, Assistente Opera-
cional, com o n.º de ordem 821, passe a exercer 
funções no referido gabinete.
Vila Nova de Gaia, 29 de outubro de 2013
O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues

ORDEM DE SERVIÇO N.º 32/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
nos gabinetes de Apoio à Vereação determino que 
a trabalhadora EVA SUSANA ALVES PEREIRA VAZ, 
técnica superior, com o nº de ordem 3220, passe 
a exercer funções no Gabinete de Apoio à Senhora 
Vereadora Eng.º Maria Mercês Ferreira.
Município de Vila Nova de Gaia, 23 de outubro de 
2013 O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduar-
do Vítor Rodrigues

C.1. AVISOS

AVISO Nº 612/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 n.º 26/2010, de 30 de março, e de 
acordo com o despacho da Exma. Senhora Verea-
dora Eng.ª Mercês Ferreira, de 16 de julho de 2013, 
é emitido a Maria Elizabete Germano Ferreira Bran-
dão e a João Miguel da Costa Pinto Brandão, contri-
buintes n.ºs 200300911 e 201262940, o aditamen-
to ao alvará de loteamento n.º 48/88, que incide 
sobre os lotes n.ºs 29 e 50, sitos no Lugar da Mesu-
ra, freguesia de São Félix da Marinha, inscritos nas 
matrizes sob os artigos n.ºs 2508 e 3527 urbanos 
e descritos na 1.ª Conservatória do Registo Predial 
de Vila Nova de Gaia, sob os n.ºs 515/19890912 e 
943/19930513, da indicada freguesia, como abaixo 
se descreve: 
- O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções: 
a) Lotes alterados: Lote 29+50 (Junção dos lotes 
29 e 50)
b) Área do lote: 1338,60m2 (área de acordo com 
o valor apresentado no levantamento topográfico)
c) Área de implantação: 205,70m2
d) Área de construção – habitação: 597,10m2
e) Área de construção – outras áreas: 87,00m2
f) Número de pisos acima da cota de soleira: 2
g) Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
h) Ocupação: Habitação unifamiliar
Construção anexa
i) Área de implantação e de construção – anexo/
estufa: 18,00m2
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 48/88 de 13 de 
outubro.
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, 20 de se-
tembro de 2013.
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 01/10/2013

AVISO Nº 633/DMASG/2013
Nos termos do artigo 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 março, 
e de acordo com o despacho proferido pela Exma. 
Senhora Vereadora Eng.ª Mercês Ferreira, de 24 de 
setembro de 2013, é emitido o aditamento ao alva-
rá de n.º 15/97, como abaixo se transcreve: 
Titula a alteração do uso da parcela de terreno 
assinalada na planta topográfica que faz parte in-
tegrante do presente aditamento ao alvará de lo-
teamento, com a área de 1.144,00 m2, anterior-

C. EDITAIS E AVISOS 
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mente propriedade privada do Município de Vila 
Nova de Gaia para implantação de escola primária, 
e atualmente inscrita na matriz predial urbana sob 
o artigo n.º 3639 e descrita na 1.ª Conservatória 
do registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o n.º 
2348/20090701, da freguesia de Valadares, para 
terreno afeto à ampliação da propriedade confinan-
te a nascente e que se destina a construção em ob-
servância com as regras de edificabilidades defini-
das nos instrumentos de ordenamento do território 
aplicáveis para o local, nomeadamente as contidas 
no Plano Diretor Municipal.
Mantém-se inalterado tudo mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 15/ 97. 
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, 24 de Se-
tembro de 2013
Por subdelegação, A Vereadora (Mercês Ferreira)
Data de Publicitação: 07/10/2013

AVISO Nº 680/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 79/80, promovido pelo Município de Vila Nova 
de Gaia, visando a desafetação de parcela de ter-
reno com 364,00m2, sita na Rua Manuel Marques 
Gomes cedida ao domínio público para construção 
de jardim infantil no âmbito do referido alvará de 
loteamento, tendo em vista a constituição de uma 
parcela destinada à ampliação do prédio contiguo a 
nascente. 
Durante o período de consulta pública, o proces-
so n.º 1007/13 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, 9 de ou-
tubro de 2013. 
O Diretor Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
(Carlos Bogas) 
Data de Publicitação: 22/10/2013

AVISO Nº 682/DMASG/2013
Proposta da Unidade de Execução da área envol-
vente à Avenida até ao Mar, remate poente /norte

DISCUSSÃO PÚBLICA
Na sequência do Aviso nº 12700/2013, publicado 
na 2.ª série do Diário da República de 16 de outu-
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 120.º e nos n.ºs 3 e se-
guintes do artigo 77.º do RJIGT — Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado 
pelo 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 
25 de setembro de 2013, que, de 24 de outubro 
a 22 de novembro de 2013 se encontra aber-
to o período de discussão pública da proposta 
da Unidade de Execução da área envolvente à 
Avenida até ao Mar - Remate poente / norte, 
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, n.º 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, sitas na Rua Cândido dos Reis 
n.º 137, Santa Marinha, todos os dias úteis, das 
9.30h às 13.30h e das 14.00h às 18.00h.
Os esclarecimentos técnicos relativos a este 
assunto serão assegurados nas instalações 
dos serviços municipais da Casa dos Ferrado-
res, no horário referido.
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, 22 de outubro de 2013
O Presidente da Câmara, Dr. Eduardo Vítor Rodri-
gues
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C.2. EDITAIS

EDITAL Nº 613/DMASG/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUAS 
NOVA DA ESTIVADA E DAS FLORES - FREGUESIA 
DE PEDROSO
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 11 de Se-
tembro de 2013, foi aprovada a seguinte Postura 
Municipal de Trânsito:
- Adição de um segundo painel adicional com os 
dizeres "exceto veículos de recolha de RSU", nos si-
nais de proibição C2-trânsito proibido, sitos no en-
troncamento da Rua Nova da Estivada com a Rua 
1º de Maio e na Rua das Flores, junto ao número 
de Polícia 485.
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: 01/10/2013

EDITAL Nº 614/DMASG/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DO 
ESPINHEIRO - FREGUESIA DE CANIDELO
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Gestão 
e Obras no Espaço Público da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, 
Torna público que, por 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 perigo, sendo um A1a-
-curva à direita e outro A1b-curva à esquerda;
- Colocação 2 sinais de proibição C13-proibição de 
exceder a velocidade de 30Km/hora;
- Implementação de sinalização horizontal compos-
ta pela linha de berma (contínua), do n.º392 até ao 
n.º418, e descontínua na zona da baia de estacio-
namento.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal
Vila Nova de Gaia, 24 de setembro de 2013  
A Diretora Municipal de Gestão e Obras no Espaço 
Público, (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 01/10/2013

EDITAL Nº 617/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 n.º 71/PCM/2009 do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, 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 24 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 
46/96 para o lote n.º C-8, requerido em nome de 
MARGEM VARIÁVEL – INVESTIMENTOS, LDA, que 
tem como objetivos a alteração da área de implan-
tação da habitação para 152m2, a alteração da área 
de implantação dos anexos para 12m2, a alteração 
das áreas de construção da habitação e dos anexos 
e a introdução de piso recuado, em substituição do 
aproveitamento do vão de cobertura.
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 

Data de Publicitação: 24/10/2013 
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de 10 dias. 
O processo n.º 3119/13 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 618/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 24 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 altera-
ção da licença de loteamento n.º 17/88 para o lote 
n.º 5, requerido em nome de DUNA PLANA 2 - IN-
VESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA, que tem como 
objetivo na proposta de constituição de alpendre 
lateral. 
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 2669/13 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 620/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 
Ata nº 16 respeitante à Reunião Ordinária realizada 
no dia 3 de julho 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 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, 01 de outubro de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª.
Data de Publicitação: 01/10/2013

EDITAL Nº 621/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 
Ata nº 17 respeitante à Reunião Extraordinária re-
alizada no dia 24 de julho 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 setembro, 
na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 

Data de Publicitação: 04/10/2013 
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janeiro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do Regi-
mento desta Câmara Municipal, aprovado pelo Exe-
cutivo 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, 01 de outubro de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª.
Data de Publicitação: 02/10/2013

EDITAL Nº 622/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 
Ata nº 18 respeitante à Reunião Pública realizada 
no dia 24 de julho 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 setembro, na reda-
ção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
bem como do nº. 1 do art.º 11º do Regimento des-
ta 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, 01 de outubro de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª.
Data de Publicitação: 02/10/2013

EDITAL Nº 623/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 
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 setembro, na reda-
ção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
bem como do nº. 1 do art.º 11º do Regimento des-
ta 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, 01 de outubro de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª.
Data de Publicitação: 01/10/2013

EDITAL Nº 624/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 22 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 25 de setembro de 2013, aprova-
da 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, 01 de outubro de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª.
Data de Publicitação: 01/10/2013

EDITAL Nº 625/DMASG/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DA 
RASA - FREGUESIA DE MAFAMUDE
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Gestão 
e Obras no Espaço Público da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, 
Torna público que, por deliberação da Exma. Câma-
ra Municipal, tomada na reunião de 11 de setembro 
de 2013, foi aprovada a seguinte Postura Municipal 
de Trânsito:
- Colocação de um sinal de Cedência de Passagem-
-B1 no entroncamento com a Rua Infante D. Hen-
rique;
- Implementação da Marca Transversal M9-linha de 
cedência de passagem, no entroncamento com a 
Rua Infante d. Henrique.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal
Vila Nova de Gaia, 26 de setembro de 2013
A Diretora Municipal de Gestão e Obras no Espaço 
Público, (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 02/10/2013

EDITAL Nº 626/DMASG/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA AN-
TÓNIO RODRIGUES DA ROCHA - FREGUESIA DE 
MAFAMUDE
Maria Teresa Barbosa, Diretora Municipal de Gestão 
e Obras no Espaço Público da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, 
Torna público que, por deliberação da Exma. Câma-
ra Municipal, tomada na reunião de 11 de setembro 
de 2013, foi aprovada a seguinte Postura Municipal 
de Trânsito: 
Rua António Rodrigues da Rocha (troços compre-
endidos entre a Pinto Aguiar e a Rotunda de Santo 
Ovídio, conforme se apresenta 
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Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal 
Vila Nova de Gaia, 25 de setembro de 2013
A Diretora Municipal de Gestão e Obras no Espaço 
Público, (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 02/10/2013

EDITAL Nº 627/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 
Ata nº 19 respeitante à Reunião Extraordinária re-
alizada 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 setembro, 
na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do Regi-
mento desta Câmara Municipal, aprovado pelo Exe-
cutivo 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, 03 de outubro de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª.
Data de Publicitação: 04/10/2013

EDITAL Nº 628/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 
Ata nº 21 respeitante à Reunião Ordinária realiza-
da no dia 11 de setembro 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 setembro, 
na redação dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do Regi-
mento desta Câmara Municipal, aprovado pelo Exe-
cutivo 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, 03 de outubro de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª.
Data de Publicitação: 04/10/2013

EDITAL Nº 629/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 n.º 71/PCM/2009 do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, 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 23 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 
22/90 para o lote n.º 24, requerido em nome de 
António José Pina Pereira, que tem como objetivo 
a alteração da área de implantação para 95,5m2, a 
alteração da área de construção para 183,3m2 e a 
construção de cave com 87m2. 
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 1312/13 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)
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EDITAL Nº 632/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 23 respeitante à Reunião Ordiná-
ria realizada no dia 02 de outubro 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, 03 de outubro de 2013.
A Vereadora, Veneranda Carneiro, Dr.ª.
Data de Publicitação: 04/10/2013

EDITAL Nº 634/DMASG/2013
(PROC.º Nº0254/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o terre-
no localizado na Rua Infante D. Henrique, junto ao 
nº 128, freguesia de Gulpilhares, deste concelho, 

através de Edital nos termos da alínea d) do nº 1 do 
artigo 70º do Código do Procedimento Administra-
tivo para no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (2012/08/16), proceder à limpeza do 
terreno em causa, ao abrigo do disposto no artigo 
33º e na alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, decorrido entretanto 
o prazo atrás referido, foi constatado que não cum-
priu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 157º do Código 
do Procedimento Administrativo, fica presentemen-
te e por este meio notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno em causa de que a 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará pos-
se administrativa do citado prédio, a partir do pró-
ximo dia 11 de Outubro de 2013 e pelo período 
estritamente necessário ao cumprimento do orde-
nado, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha a terreno em causa, obrigado(a) a ressar-
ci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 dias, 
após comunicação do montante correspondente à 
operação realizada, sem prejuízo do disposto em 
matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código do Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código do 
Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado na Divisão Municipal de Higiene Pública e 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 11 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira).

Despacho
Por meu despacho de 2012/08/08, como Vere-
adora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o prédio abaixo referenciado, através de 
notificação por Edital, a realização dos trabalhos de 
limpeza do terreno em causa, localizado na Rua In-
fante D. Henrique, junto ao nº 128, freguesia de 
Gulpilhares, deste concelho, de forma a que o res-
petivo terreno cumpra o definido nesta matéria no 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 157º do Código do Procedimento Admi-

Data de Publicitação: 04/10/2013 
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nistrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio a par-
tir do próximo dia 11 de Outubro de 2013, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 11 de setembro de 2013
A Vereadora com competência delegada, (despacho 
do Exmo. Senhor Presidente da Câmara nº 71 de 
06/11/2009), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 07/10/2013

EDITAL Nº 635/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 n.º 71/PCM/2009 do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, 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 25 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 91/74 para 
o lote n.º 48, requerido em nome de JOAQUIM MA-
GALHÃES LEITE, que tem como objetivo a alteração 
da área de implantação para 214,7m2, o aumento 
da área de construção para 504,9m2, a alteração 
de uso ao nível do r/chão para comércio/serviços e 
a introdução de marquise ao nível do 1º andar.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias.
O processo n.º 3234/13 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 636/DMASG/2013
(Artigo 70º, nº 1 do Código do Procedimento Ad-

ministrativo)
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, VERE-
ADORA DO PELOURO E ADJUNTA DO PRESIDENTE 
DA CÂMARA, NO USO DAS COMPETÊNCIAS DE-
LEGADAS PELO EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA, POR 
DESPACHO Nº 71/2009 DE 06/11/2009:
Faz saber que, através do presente edital, ficam 
notificados todos os HERDEIROS DE MANUEL PE-
REIRA DA SILVA E DEMAIS INTERESSADOS no que 
concerne ao terreno sito na Avenida de Sagres, 
n.º371, freguesia de Gulpilhares deste municí-
pio, que, por meu despacho de 2 de setembro de 
2013, para, no prazo de 10 dias úteis, apresentar 
documentos que permitam aferir a legalidade das 
construções existentes (certidão da conservatória, 
caderneta predial, alvarás ou outros documentos 
julgados pertinentes), melhor identificadas na figu-
ra abaixo

Data de Publicitação: 08/10/2013 
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Caso não seja apresentada prova da legalidade 
das construções, ficam desde já notificados para, 
no prazo de 60 dias úteis, apresentar pedido de 
licenciamento municipal, com vista à regularização 
das construções identificadas a amarelo, roxo, azul 
e laranja na figura acima), dado que as mesmas 
foram consideradas suscetíveis de regularização, 
sendo certo que terá que ser contemplada uma ou-
tra solução para a construção identificada a laranja, 
que tenha em consideração o disposto na legisla-
ção aplicável, nomeadamente, PDM - Plano Diretor 
Municipal, RGEU - Regulamento Geral das Edifica-
ções Urbanas, RMTCU -Regulamento Municipal de 
Taxas e Compensações Urbanísticas, DL 163/06 de 
08 de Agosto bem como qualquer outra legislação 
que seja aplicável, alertando-se desde já para o se-
guinte:
a. A construção deverá ser objeto de um estudo ar-
quitetónico no qual se verifique a correta inserção 
urbanística da edificação bem como a articulação 
com a preexistência e a utilização preferencial de 
uma linguagem atual e que comtemple critérios bá-
sicos como composição, equilíbrio, proporção, rit-
mo e harmonia.
A apresentação do Pedido de Licenciamento Munici-
pal deve contemplar os elementos instrutórios, no-
meadamente, projeto de arquitetura e projetos das 
especialidades, constantes nos modelos de reque-
rimentos disponíveis no serviço de atendimento da 
Gaiurb, E.E.M. e para download em www.gaiurb.pt.
Ficam ainda advertidos que, caso não seja apresen-
tado o competente pedido de licenciamento, serão 
iniciados os procedimentos tendentes à reposição 
da legalidade, com custos a seu cargo.
Mais se refere que, no presente processo de fisca-
lização urbanística foram Identificadas construções 
que não são passíveis de regularização através 
da sua sujeição a controlo prévio, concretamente, 
construção destinada a habitação (identificada a 
vermelho na figura acima). Assim, deve proceder 
pela célere reposição da legalidade urbanística, o 
que passará necessariamente peta demolição das 
referidas construções já que não é viável a sua 
adequação às normas legais e regulamentares apli-
cáveis.
Vila Nova de Gaia, 2 de setembro de 2013
Por delegação de competências, A Vereadora do Pe-
louro, Mercês Ferreira.
Data de Publicitação: 08/10/2013

EDITAL Nº 637/DMASG/2013
(Artigo 70º, nº 1 do Código do Procedimento Ad-

ministrativo)
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, VERE-
ADORA DO PELOURO E ADJUNTA DO PRESIDENTE 
DA CÂMARA, NO USO DAS COMPETÊNCIAS DE-
LEGADAS PELA EXMA. SENHORA PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA, POR 
DESPACHO N.º 99/PCM/2013 DE 11/09/2013:

Notifico, através do presente edital, MARIA DE JE-
SUS MAGALHÃES MESQUITA, na qualidade de ca-
beça de casal da herança de Maria de Oliveira e 
José Ferreira da Silva, demais herdeiros e todos os 
interessados, por meu despacho de 23 de setembro 
de 2013, do seguinte:
Decorrente de uma ação de fiscalização, realizada 
pelos serviços municipais competentes ao local, sito 
na Rua dos Combatentes n.º 868, freguesia de Ma-
dalena, deste município, foram identificadas cons-
truções ilegalmente executadas, nomeadamente, 
construção com uma área aproximada de 100m2, 
localizada no limite poente do terreno; construção 
com uma área aproximada de 40m2, localizada no 
limite norte do terreno e construção com uma área 
aproximada de 18m2, interiorizada (abaixo identi-
ficadas no ortofotomapa como 1, 2 e 3, respetiva-
mente), violando o disposto no artigo 42 do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) - apro-
vado pelo D.L n9 555/99, de 16 de Dezembro, al-
terado e republicado pelo D.L nº 26/2010, de 30 de 
Março.

A demolição é a medida a que esta Autoridade 
Administrativa recorre apenas se não for possível 
outra solução, suscetível de repor a legalidade ur-
banística, nos termos previstos do n.9 2 do artigo 
106º do RJUE.
Neste seguimento, foi efetuada uma análise técni-
ca sobre a viabilidade de legalização das referidas 
construções, da qual resulta que as mesmas não 
são passíveis de regularização, pelo que terá de se 
dar início aos procedimentos tendentes à reposição 
da legalidade urbanística.
Nestas circunstâncias, e em cumprimento do pre-
ceituado no n.º 3 do artigo 106º do RJUE, fica V. 
Exa. notificada para, no prazo de 15 dias, se pro-
nunciar por escrito sobre a intenção da Vereadora 
do Pelouro da Fiscalização ordenar a demolição das 
construções, à exceção das divisões que se encon-
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tram a ser utilizadas como habitação por Maria Fer-
nanda Rodrigues Guedes e seu agregado familiar.
Findo aquele prazo sem que seja exercido o direito 
de audição que lhe foi concedido ou caso os argu-
mentos apresentados sejam considerados improce-
dentes, a intenção será convertida em ordem, sen-
do V. Exa. posteriormente notificada para no prazo 
de 45 dias proceder voluntariamente à demolição 
das construções.
Mais se informa que o presente processo de fiscali-
zação surge no âmbito da intervenção de requalifi-
cação urbanística na área abrangida pelo Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira. Após levantamento 
efetuado no local, constatou-se a existência de vá-
rias construções ilegais.
Porém, entendeu esta autoridade administrativa, 
por razões de ordem social e técnica, fasear os pro-
cedimentos, abrangendo numa primeira fase, as 
construções devolutas, construções abarracadas e 
construções que constituam 29 habitação ou habi-
tação sazonal, as quais se encontram indicadas no 
ponto 1,2 e 3 deste ofício.
Não obstante, importa alertar que o faseamento 
dos procedimentos administrativos com vista à re-
posição da legalidade urbanística, não exclui a res-
tante parte da construção ilegal, que se encontra 
a ser utilizada como habitação por Maria Fernanda 
Rodrigues Guedes e seu agregado familiar, ficando 
a aguardar atuação posterior.
Ainda, solicitamos a V. Exa. nos informe, por refe-
rência ao presente processo, da existência e iden-
tificação de demais titulares de direitos sobre as 
edificações e o terreno em causa para exercerem, 
igualmente, o seu direito de audição no âmbito do 
procedimento em curso.
Acresce que, a construção descrita foi considerada 
insuscetível de legalização, nos termos do parecer 
técnico que, de seguida, se transcreve:
“1.1. Plano de Ordenamento da Orla Costeira 
(POOC)
1.1.1. Nº 1 do artigo 24º, dado que estas obras fo-
ram executadas num terreno que se encontra clas-
sificado como "Barreira de Protecção", que inclui 
as faixas em APC e as UOPG, constituindo por isso 
uma "área non aedificandi";
1.1.3. Alínea b) do n.º1 do artigo 27º do regula-
mento do referido plano. Estando o terreno inserido 
na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão - 
U.O.P.G. nº12 - Litoral de Madalena, estas obras 
foram executadas sem qualquer parecer favorável 
da C.C.D.R.N.
1.1.4. Nº 3 do Artigo 39º, atendendo que o uso 
habitacional não está contemplado nos parâme-
tros urbanísticos definidos, para a U.O.P.G nº12, no 
quadro nº12 do anexo I, do presente regulamento. 
Para esta unidade estão previstas apenas constru-
ções destinadas a Equipamentos de apoio à Praia.
Sendo ainda de salientar que de acordo com a alí-

nea b) do nº 3 do mesmo artigo é interdita a cons-
trução a poente da estrada.
1.2. Plano Director Municipal
1.2.1. De acordo com a alínea d) nº 33.1 do Anexo 
V do regulamento do Plano Director Municipal, onde 
estão estipuladas também as condições específicas 
para a transformação do uso do solo desta Unidade 
Operativa, verifica-se que um dos objetivos aí defi-
nidos contempla a demolição de todas as constru-
ções clandestinas.
"(...)d) Demolir as construções clandestinas e pro-
gramar o posterior realojamento."
Face ao exposto, estas obras de construção e am-
pliação, identificadas no âmbito deste processo, 
nunca reunirão condições de licenciamento, uma 
vez que, de acordo com o nº 2 do artigo 147º do 
Regulamento do PDM, põe em causa os termos de 
referência da UOPG”.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2013
Por delegação de competências, A Vereadora do Pe-
louro, Mercês Ferreira.
Data de Publicitação: 08/10/2013

EDITAL Nº 638/DMASG/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA CO-
LÉGIO DO SARDÃO - FREGUESIA DE OLIVEIRA DO 
DOURO 
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 25 de Setembro 
de 2013, foi aprovada a seguinte Postura Municipal 
de Trânsito:
- Implementação do sinal de trânsito A16a (passa-
gem de peões) na Rua do Colégio do Sardão, fre-
guesia de Oliveira perto do n.º de polícia 365, no 
sentido de trânsito (sul/norte)
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 02 de Outubro de 2013 
A Diretora Municipal de Gestão e Obras no Espaço 
Público, (Maria Teresa Barbosa)
Data de Publicitação: 10/10/2013

EDITAL Nº 639/DMASG/2013
DRA. VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEI-
RO, Vereadora Adjunta do Presidente deste Mu-
nicípio, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, por despacho n.º 39/PCM/2011 
de 28 de Junho.
Faz saber, que fica por este meio notificada SAN-
DRA MARIA RIBEIRO PINTO, com última residência 
conhecida na Praceta Almeida Garrett, n.º 57 - 3.° 
Esq.° - Santa Marinha, na qualidade de proprietá-
ria conforme consta no registo da Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Policia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 05/07/2013, 
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ao abrigo do art.º 163.°, n.º 1 alínea c) do Códi-
go da Estrada, da Rua D. Henrique de Cernache, 
freguesia de Santa Marinha, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Fiat, modelo Brava, com a matrícula 97-84-IO.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.° do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Vila Nova de Gaia, 5 de Setembro de 2013
PROC. VA023/13
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, A Verea-
dora com Competência Delegada, (Dra. Veneranda 
de Lurdes Barbosa Carneiro)
Data de Publicitação: 10/10/2013

EDITAL Nº 640/DMASG/2013
(PROC.º nº 1087/2012 – DMHP)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
localizado na Praça Cardeal António Ribeiro e con-
tíguo ao nº 16 da Rua Adriano Rocha, freguesia 
de Arcozelo, deste concelho, através de Edital nos 
termos da alínea d) do nº1 do artigo 70º do Código 
de Procedimento Administrativo para no prazo de 
20 dias, contados da data da sua afixação (21-05-
2013) proceder à limpeza do terreno em causa, ao 
abrigo do disposto no artigo 33º e na alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, decorrido entretanto o prazo atrás referido, 
foi constatado que não cumpriu o que lhe foi orde-
nado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 157º do Código 
de Procedimento Administrativo, fica presentemen-
te e por este meio notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno em causa de que 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia toma-
rá posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 18 de Outubro de 2013 e 
pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 

ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contraordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado na Divisão Municipal de Higiene Pública e 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 11 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)

Despacho
Por meu despacho de 15-04-2013, como Vere-
adora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o prédio abaixo referenciado, através de 
notificação por Edital, a realização dos trabalhos 
de limpeza do terreno em causa, situado na Praça 
Cardeal António Ribeiro e contíguo ao nº 16 da Rua 
Adriano Rocha, freguesia de Arcozelo, deste conce-
lho, de forma a que o respetivo terreno cumpra o 
definido nesta matéria no Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 157º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio a par-
tir do próximo dia 18 de Outubro de 2013, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 11 de setembro de 2013
A Vereadora com competência delegada, (despacho 
do Exmo. Senhor Presidente da Câmara nº 71 de 
06/11/2009), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 08/10/2013

EDITAL Nº 641/DMASG/2013
(PROC.º nº 0350/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do arti-
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go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que o lote de terreno 
(Lote n.º 6), localizado na Rua Nova da Granja de 
Cima, junto ao n.º 146, freguesia de São Félix da 
Marinha, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
foco de insalubridade local e perigo em caso de in-
cêndio, violando o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a 
infração ao aí disposto, constitui 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.” 
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 lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material 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 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 09 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 09/10/2013

EDITAL Nº 643/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0402/2012 – DMHP)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o logradouro 
da habitação em estado de abandono localizada na 
Rua da Rasa, nº 297, freguesia de Mafamude, des-
te concelho, através de Edital nos termos da alínea 
d) do nº1 do artigo 70º do Código de Procedimento 
Administrativo para no prazo de 20 dias, contados 
da data da sua afixação (07-05-2013) proceder à 
limpeza do terreno em causa, ao abrigo do disposto 
no artigo 33º e na alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, decorrido en-
tretanto o prazo atrás referido, foi constatado que 
não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 157º do Código 
de Procedimento Administrativo, fica presentemen-
te e por este meio notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno em causa de 
que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 22 de Outubro de 2013 e 
pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado na Divisão Municipal de Higiene Pública e 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 11 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)

Despacho
Por meu despacho de 02-04-2013, como Vere-
adora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o prédio abaixo referenciado, através de 
notificação por Edital, a realização dos trabalhos de 
limpeza do logradouro da habitação em estado de 
abandono situada na Rua da Rasa, nº 297, fregue-
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sia de Mafamude, deste concelho, de forma a que o 
respetivo logradouro cumpra o definido nesta ma-
téria no Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 157º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio a par-
tir do próximo dia 22 de Outubro de 2013, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 11 de setembro de 2013
A Vereadora com competência delegada, (despacho 
do Exmo. Senhor Presidente da Câmara nº 71 de 
06/11/2009), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 09/10/2013

EDITAL Nº 644/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0024/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno sito na Rua de Nazarães, frente 
ao nº 48, freguesia de Madalena, deste concelho, 
a proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 

quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 10/10/2013

EDITAL Nº 645/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0252/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Direc-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terre-
no localizado na Rua de Curvadelo, traseiras dos 
nºs 51, 61, 71 e 107, freguesia de Serzedo, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo de incên-
dio, 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 
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urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.”
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar 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 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 09 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 10/10/2013

EDITAL Nº 646/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0759/2012 – DMHP)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua António Sérgio, frente ao nº 411, fre-
guesia de 
Valadares, deste concelho, através de Edital nos 
termos da alínea d) do nº1 do artigo 70º do Código 
de Procedimento Administrativo para no prazo de 
20 dias, contados da data da sua afixação (21-05-
2013) proceder à limpeza do terreno em causa, ao 
abrigo do disposto no artigo 33º e na alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, decorrido entretanto o prazo atrás referido, 
foi constatado que não cumpriu o que lhe foi orde-
nado.

Assim, nos termos do nº 2 do artigo 157º do Código 
de Procedimento Administrativo, fica presentemen-
te e por este meio notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno em causa de que 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio, a partir do 
próximo dia 25 de Outubro de 2013 e pelo período 
estritamente necessário ao cumprimento do orde-
nado, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno, obrigado(a) a ressarci-la dos 
respetivos custos, num prazo de 60 dias, após co-
municação do montante correspondente à opera-
ção realizada, sem prejuízo do disposto em matéria 
contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado na Divisão Municipal de Higiene Pública e 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)

Despacho
Por meu despacho de 26-03-2013, como Vere-
adora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o prédio abaixo referenciado, através de 
notificação por Edital, a realização dos trabalhos de 
limpeza do terreno em causa, situado na Rua An-
tónio Sérgio, frente ao nº 411, freguesia de Vala-
dares, deste concelho, de forma a que o respetivo 
terreno cumpra o definido nesta matéria no Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 157º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio a par-
tir do próximo dia 25 de Outubro de 2013, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2013
A Vereadora com competência delegada, (despacho 
do Exmo. Senhor Presidente da Câmara nº 71 de 
06/11/2009), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-



Nº 34 | outubro 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 31

ra)
Data de Publicitação: 10/10/2013

EDITAL Nº 647/DMASG/2013
(Art.º 70.°, n.º 1, alínea cl) do Código do Procedi-

mento Administrativo)
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°.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, nos termos do disposto na alínea d) do 
n° 1 do art.º 70° do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, a 
todos os interessados-proprietários do edifício ur-
bano sito na Rua José Monteiro Castro Portugal, n° 
2288-2287, na freguesia de Valadares deste con-
celho de Vila Nova de Gaia -, de que, no âmbito 
do Processo Administrativo n° 149/VT/2013, foi 
proferida a seguinte decisão: Com vista à correção 
das deficiências assinaladas pelos peritos na visto-
ria administrativa realizada a 28 de junho de 2010, 
ponderados os restantes elementos constantes no 
processo, ordena-se aos proprietários do edifício 
em causa, acima referido, nos termos previstos no 
art.º 89° n° 3 do Regime Jurídico da Urbanização e 
da Edificação (RJUE), aprovado pelo DL n° 555/99 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe foi dada 
pela Lei n° 60/2007 de 4 de Setembro, a execução 
dos seguintes trabalhos, a completar no prazo má-
ximo de 60 dias úteis, contados que sejam 30 dias 
após a afixação deste edital:
- Demolição do prédio em causa, bem como de to-
das as construções/edificações anexas, com remo-
ção dos respetivos escombros para local apropria-
do.
- Vedação do local, podendo para o efeito ser trans-
formada a fachada principal em muro de vedação 
de propriedade até ao máximo de 1,80 m de altura.
Caso não haja cumprimento voluntário do ordena-
do, no prazo concedido para o efeito, o Município 
poderá executar coercivamente os trabalhos, com 
custos a cargo dos infratores, para além de incorre-
rem estes em responsabilidade contraordenacional, 
punível com coima a graduar entre €500 euros e 
€100.000 euros, nos termos do art.º 91°, do n° 
1 alínea s) e n° 4 do art.º 98° e dos art.os 107° 
e 108°, todos do Decreto-Lei n° 555/99 de 16 de 
Dezembro com a nova redação conferida pela Lei 
n° 60/2007 de 4 de Setembro. Adverte-se ainda 
que o não cumprimento desta ordem administrati-
va constituirá também crime de desobediência, nos 
termos previstos no art.º 348° n° 1 alínea b) do 
Código Penal.
Mais se informa que o processo poderá ser con-

sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, n° 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse Proces-
so poderá ser consultado um anexo fotográfico ao 
Auto de Vistoria que não se encontra exposto jun-
tamente com este Edital.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2013.
Proc. N.º 149/VT/2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira, Eng.ª)
Em Anexo: Auto de Vistoria.

AUTO DE VISTORIA
Aos trinta e um dias do mês de Julho do ano de dois 
mil e treze, compareceram, Firmino Augusto Trigo 
Barbosa, Arquiteto, António José Rodrigues da Sil-
va Pereira, Arquiteto e José Manuel Santos Moura, 
Assistente Técnico, na qualidade de técnicos desig-
nados pela Câmara Municipal para proceder à res-
petiva vistoria do prédio abaixo identificado, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 90° 
do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação 
conferida pela legislação subsequente.
Estiveram ainda presentes Augusto Fernando Mar-
tins Ribeiro, residente na Rua José Monteiro Castro 
Portugal, 2287, Valadares/VNG, na qualidade de ti-
tular/herdeiro do prédio em causa e João Manuel 
Oliveira Pinto, residente na Travessa Sousa Noguei-
ra, casa E, Valadares/VNG, na qualidade de repre-
sentante de Rita Fonseca Maia, residente na mes-
ma morada, e também titular/herdeira do referido 
prédio.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1- IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VISTO-
RIA
Processo: 149/VT/2013
Localização
Arruamento principal: Rua José Monteiro Castro 
Portugal
N.º polícia: 2288
Freguesia: VALADARES
Descrição predial:
Artigo matricial: 3280
2- DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO E DA(S) UNIDA-
DES DO PRÉDIO OBJETO DA VISTORIA
Descrição: Trata-se de um prédio térreo de cons-
trução antiga, edificado por paredes exteriores 
em alvenaria de pedra, tijolo e blocos de cimento, 
rebocadas e pintadas, cobertura em telha do tipo 
marselha assente sobre estrutura de madeira e sis-
tema de drenagem de águas residuais pluviais em 
caleiras e tubos de queda, sendo que as caixilharias 
são em madeira. As paredes interiores são em ta-
bique, pavimentos em soalho e tetos em forro de 
madeira.
O prédio incorpora ainda uma dependência com 
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três divisões, que se encontra em estado/ameaça 
de ruína, bem como uma série de anexos, arru-
mos, cabine sanitária, no logradouro posterior, que 
se encontram igualmente em estado/ameaça de 
ruína.
N° de pisos: 1
N° total de unidades: 1
Uso da(s) unidade(s) objeto da vistoria: A unidade 
destinava-se a habitação e encontra-se devoluta.
Descrição da(s) unidade(s) objeto da vistoria: Não 
se teve acesso ao interior da unidade, mas foi pos-
sível visualizar parcialmente o seu interior, que se 
encontra em estado de degradação e destituído dos 
equipamentos de cozinha, sendo que a cabine sa-
nitária fica no exterior da mesma. As redes de in-
fraestruturas ou já não existem, ou encontram-se 
completamente deterioradas, sendo que não possui 
ligação à rede pública de saneamento.
3- DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE ES-
TÉTICA DO PRÉDIO E DA(S) UNIDADE(S) OBJETO 
DA VISTORIA
3.1.-EXTERIOR
a) Fachada principal
Deterioração do reboco e pintura. 
Deterioração e apodrecimento das caixilharias em 
madeira. 
Desagregação e perigo de queda para a via pública 
do beiral. 
Desagregação do sistema de drenagem de águas 
residuais pluviais. 
(fotografia n.º 1 e 2)
b) Fachada posterior
Desagregação do reboco e pintura.
Desagregação e apodrecimento das caixilharias em 
madeira, bem como vidros partidos e em falta nas 
janelas.
Desagregação e perigo de queda do beiral.
Desagregação do sistema de drenagem de águas 
residuais pluviais.
(fotografia n.º 3 e 4)
c) Fachada lateral esquerda Desagregação do rebo-
co. Desagregação e perigo de queda do beiral.
Desagregação do sistema de drenagem de águas 
residuais pluviais.
(fotografia n.º 5 e 6)
d) Fachada lateral direita
Desagregação e apodrecimento das caixilharias em 
madeira, bem como vidros partidos e em falta nas 
janelas.
Desagregação e perigo de queda do beiral.
Desagregação do sistema de drenagem de águas 
residuais pluviais.
(fotografia n.º 7 e 8)
e) Cobertura
Degradação da cobertura e sua estrutura de apoio, 
parcialmente em estado/ameaça de ruína e em es-
tado de colapso em algumas zonas.

Degradação e desagregação do sistema de recolha 
de águas residuais pluviais.
(fotografia n.º 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 15)
f) Logradouro
Conjunto de construções, tais como anexos, arru-
mos, cabine sanitária e outros em estado/ameaça 
de ruína, bem como acumulação de lixo diverso, 
escombros e de vegetação infestante.
(fotografia n.°11, 12, 13 e14)
3.2.- PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existe
3.3.- UNIDADE
Encontra-se com tetos, paredes e pavimentos em 
avançado estado de degradação, bem como das re-
des internas de abastecimento de água, drenagem 
de águas residuais e rede elétrica. Acumulação de 
escombros e de lixo vário.
(fotografia n.º 15 a 24)
3.4.- IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO
(Apurado através da determinação do nível de con-
servação do imóvel constante da respetiva ficha de 
avaliação anexa ao processo)
3.4.1. - O estado de conservação é: Péssimo
4 - DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1.- O prédio objeto de vistoria encontra-se em 
mau estado de conservação e avançado estado de 
degradação, com maior enfoque nas edificações 
anexas que se encontram em estado/ameaça de 
ruína e com acumulação de escombros, lixo vário 
e vegetação infestante, provocando manifesta in-
salubridade no local e não reunindo condições de 
segurança para pessoas e bens.
Analisadas as patologias na sua generalidade e na 
sua especificidade, os peritos concluíram que as 
mesmas não conferem condições para a segurança 
de pessoas e bens, e nestes termos, com vista à 
correção das deficiências, deverão ser executados 
os seguintes trabalhos:
- Demolição do prédio em causa, bem como de to-
das as construções/edificações anexas, com remo-
ção dos respetivos escombros para local apropria-
do.
- Vedação do local, podendo para o efeito ser trans-
formada a fachada principal em muro de vedação 
de propriedade até ao máximo de 1,80 m de altura.
5 - PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS
O prazo para a realização das obras preconizadas é 
de 60 dias.
6- QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
A parte proprietária não formulou quaisquer que-
sitos
7- DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. - Relatório fotográfico com quatro páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Firmino Augusto Trigo Barbosa)
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(António José Rodrigues da Silva Pereira)
(José Manuel Santos Moura) - Relator
Data de Publicitação: 10/10/2013

EDITAL Nº 648/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0639/2011 – DMHP)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha os lotes de 
terreno resultantes do processo de loteamento 
da Fábrica da Estamparia de Lavadores, de-
signadamente os lotes P4, P5 e a faixa de li-
gação entre os dois, sitos á esquerda do nº 
38 da Rua do Centro de Saúde, freguesia de 
Canidelo, deste concelho, através de Edital nos 
termos da alínea d) do nº1 do artigo 70º do Código 
de Procedimento Administrativo para no prazo de 
20 dias, contados da data da sua afixação (11-12-
2012) proceder à limpeza do terreno em causa, ao 
abrigo do disposto no artigo 33º e na alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, decorrido 
o prazo atrás referido, foi constatado que não cum-
priu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 157º do Código 
de Procedimento Administrativo, fica presentemen-
te e por este meio notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno em causa de que 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia toma-
rá posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 15 de Outubro de 2013 e 
pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado na Divisão Municipal de Higiene Pública e 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 11 de setembro de 2013

A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)

Despacho
Por meu despacho de 13-09-2012, como Vere-
adora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o prédio abaixo referenciado, através de 
notificação por Edital, a realização dos trabalhos de 
limpeza dos lotes de terreno em causa, resultante 
do processo de loteamento da Fábrica da Estampa-
ria de Lavadores, designadamente os lotes P4, P5 
e a faixa de ligação entre os dois, sitos à esquerda 
do nº 38 da Rua do Centro de Saúde, freguesia de 
Canidelo, deste concelho, de forma a que o respeti-
vo terreno cumpra o definido nesta matéria no Re-
gulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 157º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio a par-
tir do próximo dia 15 de Outubro de 2013, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 11 de setembro de 2013.
A Vereadora com competência delegada, (despacho 
do Exmo. Senhor Presidente da Câmara nº 71 de 
06/11/2009), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 10/10/2013

EDITAL Nº 649/DMASG/2013
(PROC.º nº 0960/2012 – DMHP)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o quintal/
logradouro da habitação sita na Rua Clube de Fu-
tebol de Perosinho, nº 116 e Rua da Garrida, nº 
64 (matriz nº 2547) freguesia de Perosinho, deste 
concelho, através de Edital nos termos da alínea d) 
do nº1 do artigo 70º do Código de Procedimento 
Administrativo para no prazo de 20 dias, contados 
da data da sua afixação (14/05/2013) proceder à 
limpeza do terreno em causa, ao abrigo do disposto 
no artigo 33º e na alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, decorrido en-
tretanto o prazo atrás referido, foi constatado que 
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não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 157º do Código 
de Procedimento Administrativo, fica presentemen-
te e por este meio notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno em causa de 
que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 01 de Novembro de 2013 
e pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado na Divisão Municipal de Higiene Pública e 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Despacho
Por meu despacho de 14-05-2013, como Vere-
adora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o prédio abaixo referenciado, através de 
notificação por Edital, a realização dos trabalhos de 
limpeza do quintal/logradouro da habitação, situa-
da na Rua Clube de Futebol de Perosinho, nº 116 e 
Rua da Garrida, nº 64 (matriz nº 2547), freguesia 
de Perosinho, deste concelho, de forma a que o res-
petivo terreno cumpra o definido nesta matéria no 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 157º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio a par-
tir do próximo dia 01 de Novembro de 2013, e pelo 
período estritamente necessário ao cumprimento 
do ordenado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2013
A Vereadora com competência delegada, (despacho 

do Exmo. Senhor Presidente da Câmara nº 71 de 
06/11/2009), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 10/10/2013

EDITAL Nº 650/DMASG/2013
(PROC.º Nº 1055/2012 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno sito nas traseiras dos nºs 202, 
220 e 228 da Rua da Figueirinha, freguesia de Ca-
nelas, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-



Nº 34 | outubro 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 35

cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 10/10/2013

EDITAL Nº 651/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0667/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização 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 dos Prazeres, entre os nºs 196 e 164, 
freguesia de Canelas, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo de incêndio e/ou saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
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 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 25 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 10/10/2013

EDITAL Nº 652/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0086/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno localizado ao lado esquerdo das 
habitações sitas no n.º 44 (e traseiras do n.º 44), 
da Rua do Carregal, freguesia de Canelas, deste 
concelho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período de VINTE DIAS, e, em caso de 
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incumprimento desta notificação, e sem prejuízo do 
disposto em termos de matéria contraordenacional 
(alínea b) de Regulamento atrás descrito, a Câmara 
Municipal poderá determinar a posse administra-
tiva do prédio, para efeitos de execução coerciva 
dos respetivos trabalhos de limpeza, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título o detenha, obrigado 
a ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 
60 dias após a comunicação do montante corres-
pondente da operação realizada. A falta de paga-
mento neste prazo dá lugar à cobrança de dívida 
através de processo de execução fiscal, nos termos 
do Código de Procedimento Administrativo e do Có-
digo de Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 09 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 10/10/2013

EDITAL Nº 653/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0281/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno sito na Rua Padre Cid, frente ao 
nº 375, freguesia de Gulpilhares, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 

uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 10/10/2013

EDITAL Nº 654/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0330/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno sito na Travessa do Infante, con-
tíguo ao nº 105, freguesia de Perosinho, deste con-
celho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
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urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 10/10/2013

EDITAL Nº 655/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0691/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, que tendo-se constatado que o terreno sito 
na Rua do Fontão, traseiras do nº 228, freguesia de 
Canidelo, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemente 

sem qualquer tipo de manutenção, constituindo pe-
rigo de incêndio, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
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 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 25 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 10/10/2013

EDITAL Nº 657/DMASG/2013
(PROC. Nº 0277/2013 - 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° 99 de 11/09/2013
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 



Nº 34 | outubro 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

38

Ambiental, que tendo-se constatado que o terre-
no sito nas traseiras do n° 116 da Rua do Cabo, 
freguesia de Sandim, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo de incêndio e/ou saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33° e alínea b) do 
artigo 49° do 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-
tes ou outros resíduos. De acordo com o previsto 
no art.º 100° e n° 1 do artigo 101° do CPA, con-
cede-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.
de2013
Á Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 17/10/2013

EDITAL Nº 660/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0328/2013 – 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°99de 11/09/2013

FAZ SABER nos termos da alínea d) do n°1 do artigo 
70° do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno sito na Rua Major Pala, entre os 
n.ºs 32 e 48, freguesia de Santa Marinha, deste 
concelho, continua a manter-se revestido de va-
riada vegetação, apesar de se ter verificado uma 
pequena intervenção de limpeza a qual se mostra 
manifestamente insuficiente, comunicando-se con-
sequentemente da necessidade de ser levada a 
efeito uma adequada e abrangente ação de limpe-
za ao terreno em causa, no prazo de VINTE DIAS, 
contados da data de afixação do presente edital, 
em virtude do seu estado violar o disposto no ar-
tigo 33° e alínea b) do artigo 49° do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 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."
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
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teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 02 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 17/10/2013

EDITAL Nº 661/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Carlos Alexandre Bogas, Diretor Municipal de Urba-
nismo e Ambiente em cumprimento do seu despa-
cho proferido em 3 de outubro de 2013, FAZ SABER 
que foi apresentado um pedido de alteração da li-
cença de loteamento n.º 25/70 para o lote n.º 74, 
requerido em nome de AMÉRICO CERQUEIRA MON-
TEIRO, que tem como objetivo a proposta de alte-
ração do polígono máximo de implantação com in-
tuito de legalizar construções já efetuadas no lote, 
prevendo que as mesmas possam ser legalizadas e 
integradas numa 2.ª fase em futura ampliação da 
construção, em consequência da alteração do po-
lígono de implantação é proposto um aumento de 
construção máxima que passa de 324,45m2 para 
445,83m2, prevendo ainda a complementaridade 
da tipologia unifamiliar com a bifamiliar prevista no 
alvará de loteamento. 
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 3116/13 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Diretor Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
(Carlos Bogas) 

EDITAL Nº 662/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Carlos Alexandre Bogas, Diretor Municipal de Ur-
banismo e Ambiente, em cumprimento do seu des-
pacho proferido em 11 de outubro de 2013, FAZ 
SABER através do presente Edital, 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 apre-
sentado um pedido de alteração da licença de lo-
teamento n.º 44/94 para os lotes n.º 96 e n.º 97, 
requerido em nome de Manuel José Silva Gomes, 
que tem como objetivo a alteração da área dos lo-
tes, a alteração da configuração da implantação das 
construções, alteração das áreas de implantação e 
de construção. 
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 3163/13 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Diretor Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
(Carlos Bogas) 

EDITAL Nº 663/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Carlos Alexandre Bogas, Diretor Municipal de Ur-
banismo e Ambiente, em cumprimento do seu des-Data de Publicitação: 17/10/2013 

Data de Publicitação: 17/10/2013 
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pacho proferido em 14 de outubro de 2013, FAZ 
SABER através do presente Edital, 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 apresen-
tado um pedido de alteração da licença de lotea-
mento n.º 34/91 para o lote n.º 55, requerido em 
nome de Manuel Martins da Fonseca, que tem como 
objetivo a criação de um piso de subcave com área 
de construção de 103m2. 
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 3562/13 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
O Diretor Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
(Carlos Bogas) 

 

EDITAL Nº 665/DMASG/2013
(PROC.º Nº 290/2012 – DMHP)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99 de 11/09/2013.
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o ter-
reno sito na Rua Dr. Manuel Ramos, junto ao nº 
2, freguesia de Grijó, deste concelho, através de 
Edital nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 70º 
do Código de Procedimento Administrativo para no 

prazo de 20 dias, contados da data da sua afixação 
(14-05-2013) proceder à gestão de combustíveis 
no referido terreno, conforme o disposto no nº 2 
do artigo 15º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de 
Junho, decorrido entretanto o prazo atrás referido, 
foi constatado que não cumpriu o que lhe foi orde-
nado.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos, nº 
4 do artigo 21º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho e nº 2 do artigo 157º do Código de 
Procedimento Administrativo, fica presentemen-
te e por este meio notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno em causa de que 
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio, a partir do 
próximo dia 05 de Novembro de 2013 e pelo período 
estritamente necessário ao cumprimento do orde-
nado, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno, obrigado(a) a ressarci-la dos 
respetivos custos, num prazo de 60 dias, após co-
municação do montante correspondente à opera-
ção realizada, sem prejuízo do disposto em matéria 
contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado na Divisão Municipal de Higiene Pública e 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 21 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)

Despacho
Por meu despacho de 02-04-2013, como Vere-
adora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o prédio abaixo referenciado, através de 
notificação por Edital, a realização dos trabalhos de 
Gestão de Combustíveis, nos termos definidos no 
nº 2 do artigo 15º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho, de terreno em causa, situado na Rua 
Dr. Manuel Ramos, junto ao nº 2, freguesia de Gri-
jó, deste concelho, de forma a que a área em causa 
cumpra os respetivos critérios de gestão, definidos 
no Decreto-Lei atrás citado e não constitua risco de 
incêndio e perigo para pessoas e bens.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 

Data de Publicitação: 17/10/2013 
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nº 4 do artigo 21º do decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho e no nº 2 do artigo 157º do Código de 
Procedimento Administrativo, a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia tomará posse administrativa 
do citado prédio a partir do próximo dia 05 de No-
vembro de 2013, e pelo período estritamente ne-
cessário ao cumprimento do ordenado, com custas 
a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2013
A Vereadora com competência delegada, (despacho 
do Exmo. Senhor Presidente da Câmara nº 71 de 
06/11/2009), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 21/10/2013

EDITAL Nº 666/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0475/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 71 de 06/11/2009.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que o terreno locali-
zado no gaveto da Rua Centro Social São Salvador 
de Grijó / Rua do Ermo, freguesia de Grijó, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo de incên-
dio, 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.” 
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 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 09 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 21/10/2013

EDITAL Nº 667/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0488/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99 de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização 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 da Leocádia, junto ao nº 157, freguesia 
de Olival, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituin-
do perigo de incêndio face ás habitações vizinhas, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
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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 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 01 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 21/10/2013

EDITAL Nº 668/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0792/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, que tendo-se constatado que o terreno sito 
na Rua da Garrida, junto ao nº 232, freguesia de 
Perosinho, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo em caso de incêndio, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contraordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 

arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
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 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 01 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 21/10/2013

EDITAL Nº 669/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0257/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno sito na Alameda Dr. Oliveira Sa-
lazar, a nascente do nº 145, freguesia de Olival, 
deste concelho, a proceder à gestão de combustí-
vel, relativos aos estratos arbustivo, subarbustivo e 
arbóreo, no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do refe-
rido terreno não cumprir os respetivos critérios de 
gestão de combustível definidos no Anexo do De-
creto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, estando consequentemente em 
incumprimento do disposto no nº 2 do artigo 15º 
do mesmo diploma legal, constituindo assim risco 
de incêndio e perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
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entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta daquelas edificações ou instalações, medida a 
partir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante.”
Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal numa faixa de 50 metros relativamen-
te à alvenaria exterior das edificações confinantes, 
bem como deve ser assegurado que as copas das 
árvores e dos arbustos estejam no mínimo distan-
ciadas das edificações 5 metros, incluindo o aba-
te e/ou poda das árvores existentes no terreno ou 
que apresentem um estado vegetativo indiciando 
possibilidade de queda, que não cumprem os crité-
rios 1-A e 1-B do Anexo ao respetivo diploma legal, 
não podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações 
combustíveis, como lenha, madeira ou sobrantes 
vegetais, e de outras substâncias altamente infla-
máveis.
- Prevê o critério 1 – A do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a des-
ramação deve ser de 50% da altura da árvore até 
que esta atinja os 8 metros, altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros 
acima do solo.”
- Prevê o critério 1 – B do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“As copas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados no mínimo 5 metros da edificação e 
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.”
Decorrido o período estipulado no parágrafo ante-
rior, e, em caso de incumprimento desta notifica-
ção, a Câmara Municipal realizará os trabalhos de 
gestão de combustível, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado a res-
sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de processo de execução fiscal, nos termos do Có-
digo de Procedimento Administrativo e do Código 
de Processo Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 

consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 21/10/2013

EDITAL Nº 670/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0558/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99 de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Dire-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
localizado no Caminho de Avintes, frente ao n.º 50, 
freguesia de Avintes, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo risco de incêndio, de saúde pública, 
face às habitações vizinhas, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
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.” 
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 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 21/10/2013

EDITAL Nº 671/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0560/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99 de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Dire-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
localizado no Caminho de Avintes, junto ao n.º 50, 
freguesia de Avintes, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo risco de incêndio, de saúde pública, 
face às habitações vizinhas, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
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.” 
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 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 21/10/2013

EDITAL Nº 672/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0018/2010 – DMHP)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito entre as traseiras das habitações da Rua da 
Mata, Ruas Bento Espinosa, Pombal e E. N. 222, 
freguesia de Vilar de Andorinho, deste concelho, 
através de Edital nos termos da alínea d) do nº1 
do artigo 70º do Código de Procedimento Adminis-
trativo para no prazo de 20 dias, contados da data 
da sua afixação (30-01-2012) proceder à gestão 
de combustíveis no referido terreno, conforme o 
disposto no nº 2 do artigo 15º do Decreto-Lei nº 
124/2006 de 28 de Junho, decorrido entretanto o 
prazo atrás referido, foi constatado que não cum-
priu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos, nº 
4 do artigo 21º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho e nº 2 do artigo 157º do Código de 
Procedimento Administrativo, fica presentemen-
te e por este meio notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno em causa de 
que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 29 de Outubro de 2013 e 
pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-



Nº 34 | outubro 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 45

dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Informa-se que o presente processo pode ser con-
sultado na Divisão Municipal de Higiene Pública e 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)

Despacho
Por meu despacho de 12-12-2011, como Vere-
adora do Pelouro de Salubridade Pública, foi or-
denado ao(à) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o prédio abaixo referenciado, através de 
notificação por Edital, a realização dos trabalhos de 
Gestão de Combustíveis, nos termos definidos no 
nº 2 do artigo 15º do Decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho, de terreno em causa, situado entre 
as traseiras das habitações da Rua da Mata, Ruas 
Bento Espinosa, Pombal e E. N. 222, freguesia de 
Vilar de Andorinho, deste concelho, de forma a que 
a área em causa cumpra os respetivos critérios de 
gestão, definidos no Decreto-Lei atrás citado e não 
constitua risco de incêndio e perigo para pessoas e 
bens.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
nº 4 do artigo 21º do decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho e no nº 2 do artigo 157º do Código de 
Procedimento Administrativo, a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia tomará posse administrativa 
do citado prédio a partir do próximo dia 25 de Ou-
tubro de 2013, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento do ordenado, com custas a 
cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2013
A Vereadora com competência delegada, (despacho 
do Exmo. Senhor Presidente da Câmara nº 71 de 
06/11/2009), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 21/10/2013

EDITAL Nº 673/DMASG/2013
DRA. VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEI-
RO, Vereadora Adjunta da Presidente deste Mu-
nicípio, no uso das competências delegadas pela 
Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de 

Vila Nova de Gaia, por despacho n.º 99/PCM/2013 
de 11 de Setembro.
Faz saber, que fica por este meio notificado EMÍDIO 
ANTÓNIO TEIXEIRA FERREIRA com última residên-
cia conhecida na Rua Viterbo de Campos, n.º 252 
- Santa Marinha na qualidade de proprietário con-
forme consta no registo da Conservatória do Re-
gisto de Automóveis, de que a Polícia Municipal de 
Vila Nova de Gaia removeu no dia 17/06/2013, ao 
abrigo do art.º 50°, n.º 1 alínea f) do Código da Es-
trada, da Rua Conselheiro Veloso da Cruz, freguesia 
de Santa Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito 
na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de Passageiros, marca Fiat, modelo 
Punto, com a matrícula 19-32-IE
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165,° do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo
Vila Nova de Gaia, 10 de Outubro de 2013
PROC. VA028/13
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, A Verea-
dora com competência delegada, (Dra. Veneranda 
de Lurdes Barbosa Carneiro)
Data de Publicitação: 21/10/2013

EDITAL Nº 674/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0367/2012 – 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 99 de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº 1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direção Munici-
pal da Presidência e da Sustentabilidade Ambiental, 
que tendo-se constatado que o terreno localizado 
na Rua de Jorgim, entre os nºs 84 e 122, freguesia 
de Oliveira do Douro, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo risco de incêndio e/ou saúde pública 
e consequentemente perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de 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-
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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.” 
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 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 25 de setembro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 21/10/2013

EDITAL Nº 675/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0015/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno sito no ângulo da Av. Afonso 
Domingues e Av. dos Sanatórios, freguesia de Va-
ladares, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º

“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 01 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 21/10/2013

EDITAL Nº 676/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0647/2013 – DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Direc-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
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sito na Travessa Quinta dos Cubos, em frente ao nº 
66, freguesia de Oliveira do Douro, deste conce-
lho, se encontra coberto de densa e variada vege-
tação, está consequentemente sem qualquer tipo 
de manutenção, constituindo perigo de incêndio e/
ou saúde pública, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
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 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 01 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 21/10/2013

EDITAL Nº 677/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0749/2013 – 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° 99de 11/09/2013
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 
(n° 356) sito na Av. Professor Egas Moniz, contíguo 
ao n° 338, freguesia de Gulpilhares, deste conce-
lho, se encontra coberto de densa e variada vege-
tação, está consequentemente sem qualquer tipo 
de manutenção, constituindo perigo 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 
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-
tes ou outros resíduos.-.
De acordo com o previsto no art.º 100° e n° 1 do 
artigo 101° do CPA, concede-se p 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, 01 de outubro de 2013.
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 21/10/2013

EDITAL Nº 678/DMASG/2013
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Eng.ª, 
Vereadora Adjunta do Exmº. Senhor Presidente da 



Nº 34 | outubro 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

48

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 com-
petência conferida pela Câmara na Reunião de 6 de 
Novembro de 2009,
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
n° 1 do art.º 70° do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, 
a todos os interessados - proprietários do prédio 
urbano sito na Rua Professor Amadeu Santos, n° 
1007, n° 1021, e antigo n° 719, na freguesia de 
Valadares deste concelho de Vila Nova de Gaia -, de 
que no âmbito do Processo Administrativo n° 233/
VP/2001, foi proferida a seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assinaladas 
pelos peritos na vistoria administrativa realizada a 
2 de Janeiro de 2013, ponderados os restantes ele-
mentos constantes no processo, ordena-se aos pro-
prietários do prédio em causa, acima referido, nos 
termos previstos no art.º 89° n° 2 e n° 3 do Regi-
me Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado pelo DL n° 555/99 de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe foi dada pela Lei n° 60/2007 
de 4 de Setembro, a execução dos seguintes tra-
balhos, a completar no prazo máximo de 120 dias 
úteis, decorridos que sejam 30 sobre a afixação do 
presente edital:
1. Demolição de todas as casas de arrumos e habi-
tações, implantadas em profundidade ao longo da 
zona posterior do prédio, com entrada comum pelo 
n° 1021, excetuando:
- Edificação à face da via pública, que inclui as ha-
bitações entradas n.ºs 1007 e antigo n°719
- A edificação/casa N° 8, implantada no limite pos-
terior do terreno.
2. Demolição de todas as edificações de anexos, 
de arrumos e de instalações sanitárias existentes 
no logradouro posterior do prédio, com a entrada 
comum pelo n° 1021.
3. Limpeza final do prédio, removendo lixos, restos 
de materiais diversos e de construção deteriora-
dos, objetos diversos e mobiliário degradado e ve-
getação infestante, que se encontram atualmente 
no logradouro posterior, assim como remoção dos 
escombros resultantes das demolições para local 
apropriado.
4. Realizar as seguintes obras de conservação, na 
edificação à face da via pública, que inclui as ha-
bitações entradas pelo n.º 1007 e pelo antigo n.º 
719:
a) Fachadas
- Reparação do reboco de todas as fachadas.
- Nova pintura em todas as fachadas.
- Reparação do beiral em betão armado, eliminando 
lacunas no betão e as armaduras à superfície.
- Nova pintura das caixas exteriores dos estores, da 
fachada à face da via pública.

- Reparação geral do telhado, comum e único, quer 
ao nível da sua estrutura de madeira quer ao nível 
do revestimento de telhas.
- Colocação de um telhado nas áreas do quarto in-
terior e da cozinha da habitação com entrada pelo 
n° 1007, que porventura venham a ficar despro-
tegidas, devido à demolição do piso da habitação 
superior (exemplo 1 das fotografias anexas) que 
apresenta três fachadas em alvenaria de pedra re-
bocada e a fachada nascente em tabique revestida 
a chapas onduladas metálicas e a soletos/escamas 
de ardósia.
- Dotar a compartimentação habitável de vão de 
iluminação e de ventilação naturais, onde não exis-
ta.
Previamente à execução da demolição devem ser 
asseguradas soluções alternativas para o realoja-
mento dos moradores afetados, em condições equi-
paráveis e por forma voluntária.
Caso não haja cumprimento voluntário do ordena-
do, no prazo concedido para o efeito, o Município 
poderá executar coercivamente os trabalhos, com 
custos a cargo dos infratores, para além de incorre-
rem estes em responsabilidade contraordenacional, 
punível com coima a graduar entre €500 euros e 
€100.000 euros, nos termos do art.º 91°, do n° 
1 alínea s) e n° 4 do art.º 98° e dos art.os 107° 
e 108°, todos do Decreto-Lei n° 555/99 de 16 de 
Dezembro com a nova redação conferida pela Lei 
n° 60/2007 de 4 de Setembro. Adverte-se ainda 
que o não cumprimento desta ordem administrati-
va constituirá também crime de desobediência, nos 
termos previstos no art.º 348° n° 1 alínea b) do 
Código Penal.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, n.º 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse Proces-
so poderá ser consultado um anexo fotográfico ao 
Auto de Vistoria que não se encontra exposto jun-
tamente com este Edital.
Vila Nova de Gaia, 24 de Setembro de 2013
Proc. N.º 233/VP/2001
A Vereadora do pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira, Eng.ª)

AUTO DE VISTORIA
Aos sete dias do mês de Outubro do ano de dois 
mil e onze, compareceram Firmino Augusto Trigo 
Barbosa, Arquiteto, António José Rodrigues da Silva 
Pereira, Arquiteto, e Gaspar Alberto de Sousa Fer-
reira, Assistente Técnico, na qualidade de técnicos 
designados pela Câmara Municipal para proceder à 
respetiva vistoria do prédio abaixo identificado, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 90° 
do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova 
redação conferida pela legislação subsequente.
Estiveram ainda presentes: Delfim da Silva Fernan-
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des, com o NIF. 122 950 500, na qualidade de ma-
rido e representante de Cristina Teresa Jorge Cruz; 
Joaquim Fernando, na qualidade de Inquilino da 
habitação com entrada pelo n° 1007; Maria Odete 
da Silva, na qualidade de inquilina da casa 7 com 
entrada pelo n° 1021; Paula Alexandra Silva Fatelo, 
com o NIF. 214 256 456, e Benvindo João André, 
na qualidade de inquilinos da casa 8 com entrada 
pelo n° 1021.
A análise da vistoria foi efetuada pelo exterior das 
edificações, tendo havido acesso apenas ao interior 
de três habitações que se encontram ocupadas em 
regime de inquilinato, nomeadamente a habitação 
com entrada pelo n° 1007 e as habitações das ca-
sas n.ºs 7 s nº 8 com entrada comum pelo n° 1021. 
As restantes habitações/edificações encontram-se 
devolutas.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1- IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VIS-
TORIA 
Processo n.º 233/VP/2001
Localização:
Arruamento principal: Rua Professor Amadeu San-
tos
N.ºs polícia: 1007; 1021 e antigo 719
N° 1021, Casas: 1,2,3,4, 5, 6, 7 e 8
Freguesia: Valadares
Descrição predial: 14891
Artigos matriciais: 61, 62, 63
2- DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO E DA UNIDADES 
DO PRÉDIO OBJETO DA VISTORIA
Descrição: É um prédio com dez casas/habitações, 
sendo duas com entrada à face da via pública pelos 
números 1007 e antigo 719, e oito com a entra-
da comum pelo número 1021 que se implantam ao 
longo da profundidade do terreno.
A) - A edificação inicial à face da via pública, de rés/
chão, que inclui as habitações com entradas n.ºs 
1007 e antigo 719, encontra-se construída da se-
guinte forma: Paredes resistentes exteriores em al-
venaria de pedra rebocada; paredes interiores em 
alvenaria de tijolo rebocadas; caixilharias de portas 
e janelas em alumínio, em ferro e em madeira: co-
bertura de estrutura única e comum às duas habi-
tações, em telhado com estrutura de madeira. No 
Interior da habitação com entrada pelo nº 1007, 
verificamos os tetos em placas de gesso e em ma-
deira laminada prensada, assim como os pavimen-
tos em betonilha revestida a material cerâmico e 
em soalho apenas no quarto. 
Não possui sistema de drenagem de águas residu-
ais pluviais.
B) - A casa 7, encontra-se construída da seguinte 
forma; Paredes exteriores e paredes divisórias in-
teriores em alvenaria simples de tijolo, rebocadas; 
coberturas em telhado com estrutura de madeira; 

caixilharias de portas e janelas em madeira e em 
ferro; tetos em laje aligeirada de betão armado na 
casa 7 e, na cozinha localizada num antigo com-
partimento da casa 6, teto em madeira laminada 
prensada; pavimentos em betonilha revestida a 
material cerâmico.
O sistema de drenagem de águas residuais pluviais 
é efetuado através de caleiras e tubos de queda 
que descarregam a água no logradouro.
C) - A casa 8, encontra-se construída da seguin-
te forma: Paredes exteriores e paredes divisórias 
interiores em alvenaria simples de tijolo, reboca-
das; caixilharias de portas exteriores e de janelas 
em alumínio; caixilharias de portas interiores em 
madeira; tetos em laje aligeirada; pavimentos em 
betonilha revestida a material cerâmico; cobertura 
em telhado.
O sistema de drenagem de águas residuais pluviais 
é efetuado através de caleiras e tubos de queda 
que descarregam no logradouro.
D) - Algumas casas de arrumos e restantes seis 
habitações, devolutas, localizadas ao longo da zona 
posterior do prédio, construídas genericamente da 
seguinte forma: Paredes exteriores em alvenarias. 
simples de tijolo/blocos de cimento, rebocadas, em 
tabiques revestidos a soletos de ardósia e em al-
venarias de pedra rebocadas; caixilharias de por-
tas exteriores e de janelas em madeira e em ferro; 
coberturas em telhado assim como em chapas on-
duladas metálicas e de fibrocimento assentes em 
estruturas metálicas e de madeira.
De uma forma geral, não possuem sistemas de dre-
nagem de águas residuais pluviais.
E) - Anexos/arrumos/sanitários existentes no inte-
rior do logradouro, construídos genericamente da 
seguinte. forma: Paredes exteriores em alvenarias 
simples de tijolo/blocos de cimento, aparentes e/
ou rebocadas; caixilharias de portas e de janelas 
em ferro e em madeira; coberturas em telhados 
com estruturas de madeira assim como em chapas 
onduladas metálicas e de fibrocimento assentes em 
estruturas metálicas e de madeira.
N° de pisos: 1 e 2
N° total de unidades: 10
Uso das unidades objeto da vistoria: Habitação. En-
contram-se três ocupadas e sete devolutas.
Descrição das três unidades objeto da vistoria ao 
seu interior:
A) - A habitação à face da via pública, de rés/chão, 
com entrada pelo n° 1007, é constituída por uma 
sala, uma cozinha interiorizada equipada, um quar-
to interiorizado, um arrumos e uma instalação sani-
tária equipada com uma sanita, um lavatório e um 
chuveiro sem base ou polibanho;
As redes internas e privativas de abastecimento de 
Água e de energia elétrica encontram-se ligadas e 
abastecidas diretamente a partir das respetivas re-
des públicas de abastecimento; a rede de drena-
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gem de águas residuais encontra-se ligada à rede 
pública de saneamento.
B) - A casa 7, com entrada comum pelo n° 1021, 
é constituída por uma sala e um quarto. No lado 
posterior, no interior da casa 6, ocupa um compar-
timento destinado a cozinha. A instalação sanitá-
ria insere-se num anexo localizado no logradouro, 
equipada apenas com uma sanita.
As redes internas e privativas de abastecimento de 
água e de energia elétrica encontram-se ligadas e 
abastecidas diretamente a partir das respetivas re-
des públicas de abastecimento. Desconhece-se a li-
gação das redes internas e privativas de drenagem 
de águas residuais.
C) - A casa 8, com entrada comum pelo n° 1021, 
constituída por uma sala, uma cozinha equipada, 
dois quartos, uma despensa/arrumos e uma insta-
lação sanitária equipada com uma sanita, um lava-
tório, um bidé e uma banheira.
As redes internas e privativas de abastecimento de 
água e de energia elétrica encontram-se ligadas e 
abastecidas diretamente a partir das respetivas re-
des públicas de abastecimento. A rede de drena-
gem de águas residuais encontra-se ligada à rede 
pública de saneamento.
3 - DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE ES-
TÉTICA DO PRÉDIO E DAS UNIDADES OBJETO DA 
VISTORIA
3.1. EDIFICAÇÃO INICIAL, À FACE DA VIA PÚBLI-
CA, QUE INCLUI AS HABITAÇÕES COM ENTRADAS 
PELOS N.ºs 1007 E ANTIGO 719.
3.1.1. - EXTERIOR
a) Fachada principal/anterior
- Degradação e desgaste da pintura exterior.
-.Fissuras - no reboco da fachada:
- Beiral em betão armado com lacunas no betão e 
com armaduras visíveis à superfície.
- Caixas exteriores dos estores com a pintura de-
teriorada e com alguma oxidação. (fotografias n.ºs 
1, 2; 3 e 4)
b) Fachada posterior
- Degradação dos rebocos e dá pintura exterior.
(fotografia n.º 7)
c) Fachada lateral esquerda
Não existe.
d) Fachada lateral direita
Não existe.
e) Cobertura
- Telhado comum e único com deformações nos pla-
nos das suas águas assim como nos cumes e nos 
larozes, o que indicia deformações na sua estrutura 
de madeira devido à sua deterioração e apodreci-
mento e à atual deficiente resistência em relação 
ao peso da telha.
- Existência de telhas parcialmente soltas e defi-
cientemente encaixadas, quer entre si quer na es-
trutura de suporte.

- Má configuração e execução de cumes, com mais 
incidência sobre a habitação com o n° 1007, com 
telhões partidos e incorretamente encaixados.
- Telhado parcialmente desmoronado no interior da 
habitação com entrada pelo antigo n° 719, quer na 
água anterior quer na água posterior.
- Existência de remendos em chapas onduladas 
metálicas na água posterior e sobre a habitação 
com entrada n° 1007.
(fotografias n.ºs 5, 6, 7, 8 e 9)
f) Logradouro
Encontra-se descrita no ponto 3.6.
3.1.2. - PARTES COMUNS (INTERIOR)
- Nada a referir. 
(fotografia n.º 10)
3.1.3.-UNIDADES
3.1.3.1.-HABITAÇÃO COM ENTRADA PELO N.º 1007
- Pé-direito reduzido no compartimento do quarto 
assim como na instalação sanitária.
- Deficiente iluminação e ventilação natural na co-
zinha e no quarto, devido à ausência de vãos de 
iluminação e de ventilação em comunicação direta 
com o exterior. É uma edificação que, para além 
das anomalias/patologias existentes nas fachadas, 
apresenta um telhado, com uma estrutura única 
e comum às duas habitações, que se apresenta 
parcialmente desmoronado e com a estrutura par-
cialmente degradada e fragilizada, o que constitui 
um perigo para a segurança no interior das habi-
tações. Também a habitação com entrada pelo n° 
1007 possui uma compartimentação com áreas e 
pé-direito que, associadas à deficiente ventilação 
natural dos seus compartimentos, contribuem para 
a insalubridade do seu interior.
Para além do atrás referido; parte da zona poste-
rior desta habitação, encontra-se. sob um primeiro 
andar, construído com três paredes exteriores em 
alvenaria de pedra e uma parede exterior em tabi-
que a qual se encontra em estado de degradação 
generalizado e com risco de desmoronamento. Ao 
primeiro andar correspondem as fotografias n.ºs 
25, 26 e 27.
3.2, A CASA 7, COM A ENTRADA COMUM PELO Nº 
1021
3.2.1. - EXTERIOR
a) Fachada principal/anterior
- Degradação e desgaste da pintura exterior na fa-
chada da cozinha.
- Fissuras no reboco da fachada da cozinha. (foto-
grafias n.ºs 11, 13 e 20)
b) Fachada posterior
- Degradação da pintura exterior,
c) Fachada lateral esquerda
- Degradação e desgaste da pintura exterior. 
(fotografia n.º 12)
d) Fachada lateral direita
- Degradação e desgaste da pintura exterior.
e) Cobertura
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- Existência de telhas envelhecidas, parcialmente 
soltas e deficientemente encaixadas, quer entre si 
quer na estrutura de suporte.
f) Logradouro
Encontra-se descrita no ponto 3.6.
3.2.2. - PARTES COMUNS (INTERIOR)
- Não existem.
3.2.3. - UNIDADE
- Pé-direito reduzido nos três compartimentos, no 
quarto na sala e na cozinha, assim como na insta-
lação sanitária.
- Deficiente iluminação e ventilação natural na sala 
e na cozinha, devido à ausência de janelas.
- Compartimentos da sala, do quarto e da cozinha 
com áreas muito reduzidas.
- Existência de fissuras no teto da sala e do quarto.
- Manchas de humidade na parede exterior da sala, 
acompanhadas de descasque da pintura.
- Cozinha com ausência de chaminé ou outro siste-
ma de exaustão de fumos e gases.
-Teto da cozinha deteriorado, deformado, com a 
pintura deteriorada e com manchas de humidade 
resultantes de infiltrações através do telhado.
- Ausência de revestimentos salubres e laváveis em 
paredes do compartimento da cozinha.
- Instalação sanitária inserida num anexo, de áreas 
reduzidas, com pé-direito reduzido, de fraca qua-
lidade construtiva, com a pintura exterior dete-
riorada, com as caixilharias da porta degradadas, 
com uma cobertura em chapas onduladas plásticas, 
equipada apenas com sanita sem autoclismo e sem 
água potável e sem ligação à rede de saneamento, 
sem revestimentos salubres e laváveis no pavimen-
to e nas paredes e que contribui para a degradação 
da estética e da salubridade do local.
- Separação e isolamento entre si dos comparti-
mentos da habitação, distribuídos por três edifica-
ções separadas entre si.
(fotografias n.ºs 15, 16,17, 18 e19)
Esta edificação e habitação, pelas deficiências / pa-
tologias atrás referidas, constituí uma edificação in-
salubre para a função de habitação e que contribui 
para à insalubridade do local.
3.3. A CASA 8, COM A ENTRADA COMUM PELO N° 
1021
3.3.1. - EXTERIOR
a) Fachada principal/anterior
- Nada a referir.
(fotografia n.º 21)
b) Fachada posterior
- Nada a referir.
(fotografias n.ºs 23 e 24)
c) Fachada lateral esquerda
- Nada a referir.
d) Fachada lateral direita
- Nada a referir.
(fotografia n° 22)
e) Cobertura

- Nada a referir.
(fotografian°21)
f) Logradouro
Encontra-se descrita no ponto 3.6.
3.3.2. - PARTES COMUNS (INTERIOR)
- Não existem.
3.3.3. - UNIDADE
- Nada a referir. 
É uma edificação relativamente recente, de cons-
trução bastante posterior a 1951, com possibilida-
des de ter carácter clandestino.
3.4. ALGUMAS CASAS DE ARRUMOS E RESTANTES 
SEIS HABITAÇÕES, DEVOLUTAS, IMPLANTADAS EM 
PROFUNDIDADE AO LONGO DA ZONA POSTERIOR 
DO PRÉDIO, COM A ENTRADA COMUM PELO Nº 
1021
3.4.1. - EXTERIOR
a) Fachadas
De uma forma genérica, as fachadas apresentam 
as seguintes anomalias/patologias:
- Paredes exteriores fissuradas, algumas sem rebo-
cos ou com rebocos degradados.
- Degradação generalizada das pinturas exteriores.
- As paredes existentes em tabiques encontram-
-se deterioradas, com a estrutura de madeira apo-
drecida, deformada e com elementos partidos, com 
ausência de áreas do revestimento em soletos de 
ardósia que se encontra em processo contínuo de 
desmoronamento das paredes. Apresentam algum 
risco de desmoronamento pelo que contribuem 
para a insegurança no interior do prédio e para as 
habitações que se encontram nos pisos inferiores.
- Caixilharias de portas e de janelas deterioradas, 
parcialmente apodrecidas e partidas, algumas sem 
vidros e/ou com vidros partidos.
(fotografias n° 22 e 25 até 42)
e) Coberturas
- Existência de telhados apodrecidos, com telhas 
soltas, envelhecidas e partidas, alguns com defor-
mações e parcialmente desmoronados.
- Existência de coberturas degradadas em chapas 
onduladas de fibrocimento, o que contribui para a 
degradação da estética do local e das edificações.
- Existência de vegetação infestante sobre telha-
dos.
(fotografia n° 21 e 25 até 42)
f) Logradouro
Encontra-se descrita no ponto 3.6.
3.4.2. - PARTES COMUNS (INTERIOR)
- Não existem.
3.4.3. - UNIDADES
- Não foram vistoriadas ao nível do seu interior.
Estas edificações, de uma forma genérica, apre-
sentam um estado de degradação generalizado, na 
sua quase totalidade não possuem redes internas 
de abastecimento de água nem redes internas de 
águas residuais, desprovidas de instalações sanitá-
rias, localizando-se as mesmas em anexos abarra-
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cados no logradouro. Possuem uma construção de 
muito fraca qualidade principalmente para a função 
de habitação, em alguns casos com coberturas par-
cialmente desmoronadas, áreas de habitação mui-
to reduzidas e que, pelo seu aspeto, características 
construtivas, de muito fraca qualidade e pelo seu 
avançado estado de degradação contribuem para 
a insalubridade do local e para a degradação da 
paisagem urbana.
(fotografias n.ºs 21,22 e 25 até 42)
3.5. ANEXOS/ARRUMOS/SANITÁRIOS EXISTENTES 
NO LOGRADOURO POSTERIOR COM A ENTRADA 
COMUM PELO N° 1021
Apresentam degradação generalizada ao nível das 
paredes, das coberturas e das caixilharias, de cons-
trução de muito fraca qualidade, por vezes de cons-
trução não concluída, parcialmente desmoronados 
e que, pelo seu aspeto, pelas suas características 
construtivas e pelo estado de degradação contri-
buem para a insalubridade do local e da envolvente 
assim como contribuem para a degradação da pai-
sagem urbana.
(fotografias n.ºs 43 até 49)
3.6. LOGRADOURO POSTERIOR COM A ENTRADA 
COMUM PELO N° 1021
Possui acumulação de lixos, de restos de materiais 
de construção diversos deteriorados, de objetos di-
versos e de mobiliário degradado; assim como de 
vegetação infestantes em algumas das suas zonas 
que contribuem para a insalubridade do local e da 
envolvente bem como para a degradação da paisa-
gem urbana.
(fotografias n.º 43 até 49).
4 - DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
Pelas razões e pelas patologias/deficiências já ex-
postas em cada um dos pontos anteriores e uma 
vez que todas as edificações constituem um con-
junto, algumas geminadas e/ou em banda contínua 
outras sobrepostas nos mesmos volumes, cujas 
obras de conservação se apresentam de difícil exe-
cução ou inviáveis, demasiado onerosas, entende-
mos que as obras a executar serão as seguintes:
4.1. Demolição total das construções existentes no 
interior do prédio vistoriado, designadamente:
- Edificação à face da via pública, que inclui as ha-
bitações entradas n.ºs 1007 e antigo n° 719.
- A casa n° 7, com a entrada comum pelo n° 1021.
- Todas as casas de arrumos e das restantes seis 
habitações, implantadas em profundidade ao longo 
da zona posterior do prédio, com entrada comum 
pelo n° 1021.
- Todas as edificações de anexos, de arrumos e 
de instalações sanitárias existentes no logradouro 
posterior do prédio com a entrada comum pelo n° 
1021.
4.2. Na demolição das duas habitações com entra-
das pelos n°s:1007 e antigo 719, à face da via pú-
blica deverá manter 1,5 metros de altura da facha-

da principal/anterior de forma a constituir um muro 
de vedação, aproveitando as aberturas de uma ou 
duas das atuais portas de entrada para as dotar 
de portão e constituírem os acessos ao interior do 
prédio.
4.3. Limpeza final do prédio, removendo lixos, res-
tos de materiais diversos e de construção deterio-
rados, objetos diversos e mobiliário degradado e 
vegetação infestante, que se encontram atualmen-
te no logradouro posterior, assim como remoção 
dos escombros resultantes das demolições para lo-
cal apropriado.
5- PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS
Propõe-se um prazo de 120 dias para a realização 
das obras.
6- QUESITOS FORMULADOS PELOS PROPRIETÁ-
RIOS
Os proprietários do imóvel não formularam quais-
quer quesitos.
7 - DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. - Relatório fotográfico com 9 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Firmino Augusto Trigo Barbosa)
(António José Rodrigues da Silva Pereira)
(Gaspar Alberto de Sousa Ferreira)
Data de Publicitação: 21/10/2013

EDITAL Nº 679/DMASG/2013
(PROC.º Nº 0243/2013 – 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° 99de 11/09/2013
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n°1 do artigo 
70° do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno sito na Rua da Longra, junto ao 
n° 248, freguesia de Serzedo, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
editai, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33° e alínea b) do artigo 49° do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, 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, 
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arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 01 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 21/10/2013

EDITAL Nº 684/DMASG/2013
EDUARDO VÍTOR RODRIGUES, PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA no 
uso das suas competências.
TORNA PÚBLICO que, a primeira Reunião Ordinária 
do novo executivo, vai ter lugar no dia 25 de outu-
bro de 2013, sexta-feira, pelas 10:00 horas.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 23 de outubro de 2013.
O Presidente da Câmara, Prof. Doutor Eduardo Ví-
tor Rodrigues
Data de Publicitação: 23/10/2013

EDITAL Nº 686/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 n.º 71/PCM/2009 do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, 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 7 de outubro 
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 47/88 para 
o lote n.º 16, requerido em nome de Luciano Carlos 
Ferreira Pereira, que tem como objetivo a alteração 
da configuração do vão de telhado e da sua área de 
construção para 30,30m2. 
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 3494/13 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 Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)

EDITAL Nº 687/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 n.º 71/PCM/2009 do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 6 de 
novembro de 2009, validada pelo despacho nº 99/

Data de Publicitação: 25/10/2013 
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PCM/2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 8 de outubro 
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 14/84 para 
o lote n.º 11, requerido em nome de José Alberto 
de Sousa Ferreira, que tem como objetivo a altera-
ção das áreas de implantação e de construção da 
habitação, a alteração da área de construção dos 
anexos e a eliminação da pérgula lateral. 
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 3533/13 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 Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)

EDITAL Nº 688/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Carlos Alexandre Bogas, Diretor Municipal de Urba-
nismo e Ambiente, em cumprimento do seu despa-
cho proferido em 18 de outubro de 2013,
FAZ SABER através do presente Edital, e nos ter-
mos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, com a redação confe-
rida pelo D.L. n.º 26/2010, de 30 de março, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença de 

loteamento n.º 22/89 para o lote n.º 46, requerido 
em nome de Carlos Manuel Oliveira Cunha, que tem 
como objetivo o acerto das áreas de implantação e 
de construção da habitação. 
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 3680/13 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
O Diretor Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
(Carlos Bogas) 

EDITAL Nº 689/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Carlos Alexandre Bogas, Diretor Municipal de Urba-
nismo e Ambiente em cumprimento do seu despa-
cho proferido em 18 de outubro de 2013,
FAZ SABER que foi apresentado um pedido de al-
teração da licença de loteamento n.º 06/97 para o 
lote n.º 13, requerido em nome de HELENA MARIA 
FERREIRA PINTO, que tem como objetivo a propos-
ta de legalização de construção anexa já edificada 
na parte posterior do lote com uma área de implan-
tação e de construção de 18,40m2, bem como a 
proposta de piscina no logradouro do lote. 
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 3573/13 estará disponível para con-

Data de Publicitação: 25/10/2013 

Data de Publicitação: 25/10/2013 
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sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Diretor Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
(Carlos Bogas) 

EDITAL Nº 690/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, 
com competência conferida pela Câmara na Reu-
nião de 6 de novembro de 2009, validada pelo Des-
pacho n.º 99/PCM/2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 04 de outubro 
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 18/88 para os lotes 
n.ºs 3, 7 e 8, requerido em nome de HUGO FILIPE 
LINO DA SILVA E OUTROS, que tem como objetivo 
a regularização de construções anexas já execu-
tadas nos lotes n.ºs 3, 7 e 8 em desconformidade 
com o alvará de loteamento, mais concretamente 
é proposto: 
- No lote n.º 3, alpendre lateral com 14,00m2 de 
área de implantação, bem como construção anexa 
para arrumos com uma área de implantação e de 
construção com 23,00m2; 
- No lote n.º 7, a proposta de alpendre no logra-
douro posterior com 6,00m2 de área de implan-
tação, bem como construção anexa para arrumos 
com uma área de implantação e de construção com 

12,00m2; 
- No lote n.º 8, construção anexa para arrumos 
com uma área de implantação e de construção com 
6,00m2. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º, ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 3020/13 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 709/DMASG/2013
EDUARDO VÍTOR DE ALMEIDA RODRIGUES, PRE-
SIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA 
DE GAIA, 
FAZ SABER que, nos termos do nº 1 do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, se faz pu-
blicidade à Minuta da Ata nº 24 respeitante à Pri-
meira Reunião do Novo Executivo eleito em 29 de 
setembro, realizada no dia 25 de outubro de 2013, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 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, 30 de outubro de 2013.
O Presidente da Câmara, (Dr. Eduardo Vítor Rodri-
gues)
Data de Publicitação: 30/10/2013

Data de Publicitação: 25/10/2013 
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