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A.1. MINUTA DA ATA N.º 30
Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois 
mil e quinze, a Assembleia Municipal de Vila Nova 
de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou as 
seguintes deliberações:
1) Foi a Ata n° 29 de 17.09.2015, aprovada por 
Unanimidade, de acordo com o n.º 3 do Art.º 34.° 
do CPA.
2) Foi o ponto 4.6. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao alargamento do número de postos de 
trabalho dos Técnicos das AEC’s para 400 lugares", 
aprovado por Unanimidade. 
3) Foi o ponto 4.7. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto ao Imposto Municipal de Imóveis (I.M.I) 
a vigorar no ano de 2016", aprovado por Maioria, 
com 11 votos contra (06 do PSD, 03 da CDU e 02 
do CDS-PP), 01 abstenção do BE e 35 votos a favor 
(15 do PS, 12 do Grupo Municipal dos Presidentes 
de Junta de Freguesia / PS, 01 do PSD, 06 do Mo-
vimento Independente "Juntos por Gaia" e 01 do 
Movimento Independente de Cidadãos Gulpilhares/
Valadares).
4) Foi o ponto 4.8. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Derrama a vigorar no ano de 2016", apro-
vado por 30 Maioria, com 11 votos contra (06 do 
PSD, 03 da CDU e 02 do CDS-PP), 01 abstenção do 
BE e 35 votos a favor (15 do PS, 12 do Grupo Mu-
nicipal dos Presidentes de Junta de Freguesia / PS, 
01 do PSD, 06 do Movimento Independente "Juntos 
por Gaia" e 01 do Movimento Independente de Ci-
dadãos Gulpilhares/Valadares).
5) Foi o ponto 4.9. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Participação Variável no Imposto sobre 
Rendimento de Pessoas Singulares (I.R.S.) a vigo-
rar no ano de 2016”, aprovado por Maioria, com 06 
abstenções (03 da CDU, 02 do CDS-PP e 01 do BE) 
e 41 votos a favor (15 do PS, 12 do Grupo Munici-
pal dos Presidentes de Junta de Freguesia / PS, 07 
do PSD, 06 do 10 Movimento Independente "Juntos 
por Gaia" e 01 do Movimento Independente de Ci-
dadãos Gulpilhares/Valadares).
6) Foi o ponto 4.10. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto à retificação do ponto 3 da deliberação 
da Câmara Municipal de 27.08.2015 e da Assem-
bleia Municipal de 17.09.2015, relativa à revoga-
ção da Escritura de Permuta n° 32 de 2012 onde 
o Município permutou o Mercado da Beira Rio com 
04 Imóveis da "Gaiurb — Habitação e Urbanismo 
EEM", passando a constar o seguinte: 3. Aprovar a 
isenção de IMT referente à revogação da presente 
permuta\aprovado por Unanimidade. 
7) Foi o ponto 4.11. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 

quanto à Abertura do Procedimento do Concurso 
Público com Publicidade Internacional para Conces-
são da Conceção da Construção e Exploração do 
Mercado da Beira Rio", aprovado por Maioria, com 
03 abstenções da CDU e 44 Votos a favor (15 do 
PS, 12 do Grupo Municipal dos Presidentes de Junta 
de Freguesia / PS, 07 do PSD, 06 do Movimento In-
dependente "Juntos por Gaia", 02 do CDS-PP, 01 do 
BE e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares).
8) Foi o ponto 4.12. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao projeto de Estatutos da ""Associação Ca-
minhos de Fátima" e a participação do Município de 
Vila Nova de Gaia na mesma, bem como a delega-
ção de poderes no Presidente da Câmara Municipal 
de Pombal para remessa ao Tribunal de Contas os 
referidos Estatutos", aprovado por Unanimidade
9) Foi o ponto 4.13. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Adesão do Município de Vila Nova de Gaia 
à "RETE - Associazione Per La Collaborazione Tra 
Porti e Cittá”” aprovado por Unanimidade.
10) Foi o ponto 4.14. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Adesão do Município de Vila Nova de Gaia 
à iniciativa da Direção Geral para as Alterações 
Climáticas da Comissão Europeia "Mayors Adpat”” 
aprovado por Unanimidade.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 23 minutos 
do dia 16 de outubro de 2015, da qual se lavrou a 
presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e assi-
nada pela Senhora Primeira Secretária e pelo Se-
nhor Presidente da Assembleia Municipal, e que foi 
aprovada por unanimidade
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da Sil-
va.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Pinto 
Almeida.

A.2. MINUTA DA ATA N.º 31
Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de 
dois mil e quinze, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou 
as seguintes deliberações:
1) Foi o ponto 4.15. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto ao pedido de emissão de declaração de 
interesse municipal sobre a operação urbanística, 
referente à construção de unidade hoteleira, solici-
tada pelo "Jardim Hotel Santa Marinha, Lda" - Proc. 
n.º 2750/13, União de Freguesias.de Santa Mari-
nha e São Pedro da Afurada", aprovado por Unani-
midade. 
2) Foi o ponto 4.16. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto ao pedido de emissão de declaração de 
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interesse público municipal relativo ao pedido de 
instalação do "Hotel Canino, Centro de Atendimen-
to Veterinário, serviço de SPA e fisioterapia para 
animais", num terreno sito à Rua da Mata, n° 33 
— Vilar de Andorinho", aprovado por Unanimidade.
3) Foi o ponto 4.17. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à desafetação do domínio público para o do-
mínio privado municipal da parcela de terreno com 
a área de 6,64 m2 (parcela B), sita na Travessa do 
Cavadão de Baixo, União de Freguesias de Mafamu-
de e Vilar do Paraíso, e posterior permuta da par-
cela A, com a área de 26,09 m2 pela parcela B com 
a área de 6,64 m2, sem o pagamento de quaisquer 
montantes", aprovado por Unanimidade. -
4) Foi apreciada a Informação Escrita do Exmo. Se-
nhor Presidente da Câmara Municipal e da situação 
financeira do Município.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 23 horas e 55 minutos 
do dia 22 de outubro de 2015, da qual se lavrou a 
presente Minuta da Ata, a qual vai ser lida, e assi-
nada pela Senhora Primeira Secretária e pelo Se-
nhor Presidente da Assembleia Municipal e que foi 
aprovada por Unanimidade.
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da Sil-
va.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Pinto 
Almeida.

A.3. MINUTA DA ATA N.º 32
Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de 
dois mil e quinze, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Extraordinária, 
tomou as seguintes deliberações:
1) Foi o ponto 2 da Ordem de Trabalhos "Discussão 
e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto 
a: Ponto 1. Que a Câmara Municipal não dê cumpri-
mento ao Contrato Promessa de Permuta celebrado 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a "Socie-
dade de Construções A.. Machado e Filhos, Lda." 
em 30 de março de 1999; Ponto 2. Que promova 
a negociação com o administrador de insolvência, 
com vista ao pagamento do Imóvel apreendido à 
ordem insolvente, até ao valor atribuído no contra-
to promessa de permuta”, aprovado por Unanimi-
dade.-
2) Foi o ponto 3 da Ordem de Trabalhos "Discussão 
e Votação da proposta da Câmara Municipal quanto 
ao Acordo de Execução de Delegação de Competên-
cias entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
e as Juntas de Freguesia — Ano de 2016 e seguin-
tes", aprovado por Maioria, com 03 votos contra da 
CDU, 07 abstenções (06 do PSD e 01 do BE) e 38 
votos a favor (15 do PS, 12 do Grupo Municipal dos 
Presidentes de Junta de Freguesia / PS, 02 do PSD, 
06 do Movimento independente "Juntos por Gaia", 
02 do CDS-PP e 01 do Movimento Independente de 

Cidadãos Gulpilhares/Valadares).
3) Foi o ponto 4 da Ordem de Trabalhos "Discussão 
e Votação da Proposta da Câmara Municipal quan-
to à autorização para abertura do procedimento do 
concurso público para a concessão da exploração 
do Restaurante do Mercado da Afurada — Vila Nova 
de Gaia\ aprovado por Unanimidade.
4) Foi o ponto 5 da Ordem de Trabalhos "Discussão 
e Votação da Proposta da Câmara Municipal quan-
to ao Regulamento de Utilização do Centro de Alto 
Rendimento de Vila Nova de Gaia\ aprovado por 
Unanimidade. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 23 horas e 13 minutos 
do dia 29 de outubro de 2015, da qual se lavrou a 
presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e assi-
nada pela Senhora Primeira Secretária e pelo Se-
nhor Presidente da Assembleia Municipal e que foi 
aprovada por Unanimidade.
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da Sil-
va.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Pinto 
Almeida.
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B.1 ATA N.º 21
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
05 DE OUTUBRO DE 2015
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;  
- A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa; 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues 
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dra Manuela Fernanda da Rocha Garrido
HORA DA ABERTURA: 15 HORAS e 10 MINUTOS
HORA DE ENCERRAMENTO: 15 HORAS e 45 MINU-
TOS
PONTO PRÉVIO nº 1
O Senhor Presidente apresentou cumprimentos aos 
deputados eleitos por Gaia, em especial ao Senhor 
Vereador Firmino Pereira, em seu nome pessoal e 
em nome de todo o executivo.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 20 DA REU-
NIÃO PÚBLICA DE CÂMARA REALIZADA EM 21 DE 
SETEMBRO DE 2015 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente a Ata nº 20 da reunião pública de 
Câmara, realizada em 21 de setembro de 2015.
FIXAÇÃO DA TAXA DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 
IMÓVEIS PARA VIGORAR NO ANO 2016
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
28.09.2015”
“PROPOSTA
ASSUNTO: IMPOSTO MUNICIPAL DE IMÓVEIS
Considerando que:
Nos termos do disposto na alínea ccc) do nº1 do 
artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

(RJAL), aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de 
setembro, compete à Câmara Municipal apresentar 
propostas à Assembleia Municipal sobre matérias 
da competência desta, designadamente, fixar anu-
almente o valor da taxa do imposto municipal sobre 
imóveis (Cfr. al. d) do nº1 do artigo 25º da RJAL);
O nº.14 do artigo 112º do Código do Imposto Mu-
nicipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo DL 
287/2003, de 12 de Novembro, determina que a 
taxa a aplicar, bem como as suas majorações e/ou 
minorações, devem dar entrada na Direção Geral 
de Impostos até 30 de novembro;
- Nos termos do nº 5 do artigo 112º daquele Códi-
go, compete ao Município, mediante deliberação da 
Assembleia Municipal, a fixação anual da taxa do 
Imposto Municipal sobre Imóveis a aplicar em cada 
ano, dentro dos limites previstos na alínea c) do nº 
1 da mesma disposição legal;
- Nos termos da alínea c) do nº 1 do citado artigo 
112º a taxa aplicável aos prédios urbanos é a se-
guinte:
- Prédios Urbanos: 0,3% a 0,5 %;
- O nº 8 do mesmo artigo 112º permite que, me-
diante deliberação da Assembleia Municipal, se 
majore até 30% a taxa de Imposto relativamen-
te a prédios urbanos degradados, considerando-se 
como tais os que, face ao seu estado de conserva-
ção, não cumpram, satisfatoriamente, a sua função 
ou façam perigar a segurança de pessoas e bens;
- Possibilita ainda o Orçamento de Estado para 2015 
que os Municípios possam reduzir o IMI apenas 
para famílias com filhos, majorando o número de 
crianças, sem no entanto criar nenhum mecanismo 
de compensação e repercutindo integralmente esta 
decisão nas receitas municipais.
Ora, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia ini-
ciou, desde 2014, um processo de desoneração fis-
cal dos Gaienses, que consiste na redução do IMI, 
da taxa de resíduos sólidos na fatura da água e de 
outras taxas e tarifas municipais.
No que respeita ao IMI, o Município definiu em 2014 
e em 2015 que a medida mais justa e equilibrada 
para todos seria uma redução de 8% relativamente 
à taxa máxima de referência definida pelo Governo. 
Assim, aplicou-se em 2014 e repetiu-se em 2015 a 
aludida redução para todos.
A redução do IMI para as famílias com filhos pare-
ce uma medida de apoio social. Contudo, retiran-
do o nevoeiro populista, a medida apenas se diri-
ge às famílias com casa própria, esquecendo todas 
as que vivem em casas arrendadas. E será justo 
mexer apenas no IMI de famílias com vivendas e 
piscinas, ignorando vastas famílias de classe média 
com casas já oneradas por uma taxa de IMI dife-
rente ou arrendadas, a quem foi sonegado o apoio 
ao arrendamento? Será justo mexer apenas no IMI 
de famílias com filhos, excluindo muitas famílias 
de classe média que vivem com os seus idosos em 
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casa própria?
É incoerente que o governo “permita” os municí-
pios baixarem o IMI às famílias com filhos, à cus-
ta dos Orçamentos Municipais, enquanto aumenta 
os impostos e corta rendimentos a essas famílias, 
reforçando o Orçamento de Estado. O mesmo go-
verno que abre essa “possibilidade” numa receita 
local, tomou a decisão de extinguir a “cláusula de 
salvaguarda” do IMI e promoveu uma reavaliação à 
distância, que penalizou milhares de famílias.
Idealizam alguns que a medida traduz-se num 
apoio à natalidade. Demagogia ou ingenuidade, eis 
a questão! Quantas famílias terão mais um filho 
por verem reduzido o IMI em 45 euros por ano? E 
apoia-se a natalidade apenas das famílias proprie-
tárias, esquecendo as demais? Reduzir o IMI sem 
criar uma medida equivalente para as famílias que 
pagam renda de casa agrava a injustiça social.
Os portugueses desejam mais filhos, mas reclamam 
garantias sociais seguras e sérias, como redes de 
creches e de escolas a tempo inteiro, garantias de 
emprego seguro, direitos sociais alargados, apoios 
reforçados na educação e na saúde, entre outros. 
Ou seja, medidas integradas, não atos avulsos.
Era justa a retirada da isenção aos imóveis de ban-
cos e de fundos imobiliários, que só pagam 50% de 
IMI, enquanto as famílias pagam a totalidade.
Considero que andámos bem em Vila Nova de Gaia: 
enquanto o governo aumentava impostos, nós bai-
xámos o IMI, em dois anos consecutivos, para 
todas as famílias (com crianças, com idosos, mo-
noparentais, etc). Reforçaremos a tendência para 
2016. Isto apesar do grande endividamento muni-
cipal e da escassez de receitas, mas considerando 
que não é o povo quem tem culpa dessa situação.
Dê o governo aos municípios maior participação na 
receita fiscal, nomeadamente pela redistribuição 
justa do IRS, IRC e IVA, que os municípios saberão 
corrigir as injustiças sociais e fiscais com interven-
ções locais que apoiem as famílias.
Assim:
Proponho que a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia delibere aprovar e submeter à Assembleia Mu-
nicipal, de acordo com a alínea ccc) do nº1 do arti-
go 33º e alínea d) do nº 1 do artigo 25º, ambos do 
RJAJ, para aprovação por este órgão deliberativo, 
a fixação da Taxa de Imposto Municipal sobre Imó-
veis, para vigorar no ano 2016:
1. Ao abrigo do nº 5 do artigo 112º do DL 287/2003, 
de 12 de Novembro (Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis – CIMI), fixar a taxa de 0,45% para 
prédios urbanos contemplados na alínea c) do nº 1 
do artigo 112º do CIMI, o que consiste numa nova 
redução, agora de 10%, fixando o valor em 0,45 
(abaixo dos 0,50 que o Governo define como limite 
máximo). Este valor aplica-se a todas as famílias, 
com crianças, idosos ou sem nenhum deles;
2. Nos termos e para efeitos do disposto no nº 8 

do artigo 112º do CIMI, fixar a majoração de 30% 
sobre a taxa aplicável a prédios urbanos degrada-
dos, considerando-se como tal todos os imóveis 
relativamente aos quais, nos termos da legislação 
administrativa em vigor, tenham sido ordenadas 
pela Câmara Municipal, obras de conservação ou 
beneficiação, por fazerem perigar a segurança de 
pessoas e bens.
Paços do concelho de Vila Nova de Gaia, 28 de se-
tembro de 2015
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues) ”
O Sr. Vereador Firmino Pereira e o Sr. Vereador Elí-
sio Pinto apresentaram a proposta que a seguir se 
transcreve:
“PROPOSTA
É consensual na sociedade Portuguesa que o Es-
tado e as Autarquias Locais, depois de decorrido 
o período de ajustamento, com medidas impostas 
pela Troika, que agravaram a carga fiscal dos Por-
tugueses, que temos de entrar num novo ciclo de 
desagravamento fiscal moderado e faseado.
Os Portugueses, numa atitude solidária, foram cha-
mados a contribuir para que fosse possível a recu-
peração da credibilidade financeira e económica do 
País.
Hoje, vivemos, felizmente, momentos de maior de-
safogo da pressão da austeridade imposta e impor-
ta devolver aos Portugueses parte dos seus sacrifí-
cios em termos fiscais.
Ninguém está isento deste desafio, desde a Admi-
nistração Central às Autarquias Locais.
Apesar da atual maioria Socialista, para o ano de 
2014, no Município de Gaia não ter aplicado a taxa 
máxima do Imposto sobre Imóveis, esta continua a 
ser bastante elevada, fixando-se nos 0,46%.
Para o ano de 2015 foi mantida a taxa de 0,46%, 
com os votos contra dos Vereadores do PSD, que 
entenderam há um ano, que se poderia aliviar a 
taxa deste Imposto Municipal.
Os mínimos globais de arrecadação de receita do 
IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis), em Gaia, 
dão razão à nossa pretensão sendo possível aliviar 
o esforço contributivo dos Gaienses em relação a 
este imposto.
Apesar de nos anos de 2012 e 2013 ter sido apli-
cada a taxa máxima de IMI, a Câmara Municipal 
de Gaia arrecadou uma menor receita do que em 
2014, onde o executivo Socialista reduziu para 
0,46% a taxa.
Os números são evidentes, com uma variação para 
mais de 5 milhões de euros na contribuição dos 
Gaienses entre 2012 e 2014.
Em 2012 a arrecadação do IMI foi de cerca de 38 
milhões e 200 mil euros e em 2014 a arrecadação 
da receita anual foi cerca de 43 milhões e 200 mil 
euros.
Todos percebemos as razões deste aumento de re-
ceita de IMI dos Gaienses, com o fim de muitas 
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isenções, a reavaliação do património dos imóveis 
e aumento imposto pela Troika.
A nossa perspetiva é que no presente ano de 2015 
a receita será ainda superior com o fim da cláusula 
de salvaguarda do IMI.
Em consciência com o que temos afirmado, parece-
-nos lógico e normal que para 2016 os Gaienses 
possam ver reduzida a taxa do IMI.
É uma política fiscal acertada, aliviando este impos-
to no peso das famílias.
Através do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 
2015, o atual Governo, de forma indicativa, por ca-
recer de aprovação dos Órgãos Municipais (Câmara 
e Assembleia Municipal), foi introduzindo o IMI Fa-
miliar, protegendo necessariamente os agregados 
familiares com dependentes.
Apoiamos francamente esta medida que pode be-
neficiar milhares de contribuintes e famílias Gaien-
ses.
É uma medida justa socialmente e fiscalmente per-
tinente e a Câmara Municipal de Gaia não pode fi-
car indiferente.
Assim, os Vereadores do PSD propõem, aquando 
da discussão em Câmara Municipal das taxas de 
IMI para 2016 que se aplique o IMI Familiar que 
deve circunscrever a redução da seguinte forma:
- A redução do IMI em 10% para famílias com um 
filho; em 15% para famílias com dois filhos e 20% 
para famílias com três e mais filhos.
Vila Nova de Gaia, 21 de setembro de 2015.
Os Vereadores do PSD
Firmino Pereira
Elísio Pinto”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos a 
favor e 2 votos contra dos Srs. Vereadores Firmino 
Pereira e Dr. Elísio Pinto, aprovar a Taxa de Imposto 
Municipal sobre Imóveis a vigorar no ano de 2016, 
nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
Não foi necessário proceder a votação da proposta 
apresentada pelos Srs. Vereadores Firmino Pereira 
e Elísio Pinto, em virtude do resultado da votação 
anterior.
FIXAÇÃO DAS TAXAS DE DERRAMA PARA VIGORAR 
NO ANO 2016
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
28.09.2015”
 “PROPOSTA
ASSUNTO: DERRAMA.
Considerando que:
Nos termos do disposto na alínea ccc) do nº1 do 
artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 
(RJAL), aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de 
Setembro, compete à Câmara Municipal apresentar 

propostas à Assembleia Municipal sobre matérias 
da competência desta, designadamente, autorizar 
o lançamento de derramas (Cfr. al. d) do nº1 do 
artigo 25º da RJAL);
O nº.1 do artigo 18º da Lei nº.73/2013, de 3 de 
Setembro (Regime Financeiro das Autarquias Lo-
cais), com as alterações introduzidas pela Lei 
nº.82-D/2014, de 31 de dezembro, determina que 
os Municípios podem deliberar lançar anualmente 
uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre 
o lucro tributável sujeito e não isento de imposto 
sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC), que 
corresponda à proporção do rendimento gerado na 
sua área geográfica;
De acordo com o disposto no nº.10 do mesmo ar-
tigo “ A assembleia municipal pode, sob proposta 
da câmara municipal, deliberar lançar uma taxa re-
duzida de derrama para os sujeitos passivos com 
um volume de negócios no ano anterior que não 
ultrapasse (euro) 150 000”;
Esta prerrogativa legal, para além de ser um ins-
trumento de política financeira, deve ser também 
um instrumento de política económica e social, de 
apoio às pequenas e médias empresas, enquanto 
entidades dinamizadoras da economia local.
Assim:
Proponho que a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia delibere aprovar e submeter à Assembleia Mu-
nicipal, de acordo com a alínea ccc) do nº1 do arti-
go 33º e alínea d) do nº 1 do artigo 25º, ambos do 
RJAJ, para aprovação por este órgão deliberativo, a 
fixação das taxas de Derrama, sobre o lucro tribu-
tável sujeito e não isento de imposto sobre o ren-
dimento de pessoas coletivas (IRC), nas seguintes 
condições: 
1. De acordo com o nº 1 e 10 do artigo 18º da Lei 
73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das 
Autarquias Locais), com as alterações introduzidas 
pela Lei nº.82-D/2014, de 31 de dezembro, seja 
fixada a taxa de derrama nos seguintes valores:
- 1,50 % para empresas com um volume de negó-
cios superior a  € 150.000,
- 1,25 % para empresas com um volume de negó-
cios até  € 150.000,
- Isenção, durante 3 anos, para empresas que se 
fixem no concelho em 2016 e desde que criem e 
mantenham durante esse período, cinco ou mais 
postos de trabalho.
2. Que o produto da sua cobrança seja afeto, no 
ano de 2016, ao financiamento dos investimentos, 
que constarão do Plano Plurianual de Investimentos 
e orçamento para esse ano.
Paços do concelho de Vila Nova de Gaia, 28 de se-
tembro de 2015
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)”
Os Srs. Vereadores Firmino Pereira e Dr. Elísio Pinto 
apresentaram uma proposta que se passa a citar:
 “Que, de acordo com os nºs 1 e 4 do art.º 14, da 
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Lei das Finanças Locais, seja fixada a taxa de der-
rama nos seguintes valores: 1% para as empresas 
com um volume de negócios superior a 150.000 
euros e isento para as empresas com um volume 
de negócios até 150.000 mil euros, ou seja, isen-
ção durante 3 anos para as empresas que se fixem 
no concelho em 2015 e 2016 e desde que criem e 
mantenham cinco ou mais postos de trabalho.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos a 
favor e 2 votos contra dos Srs. Vereadores Firmino 
Pereira e Dr. Elísio Pinto, aprovar a Derrama a vigo-
rar no ano de 2016, nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
Não foi necessário proceder a votação da proposta 
apresentada pelos Srs. Vereadores Firmino Pereira 
e Elísio Pinto, em virtude do resultado da votação 
anterior.
PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O 
RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES (IRS)
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
28.09.2015”
“PROPOSTA
ASSUNTO: PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO 
SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULA-
RES (IRS)
Considerando que:
Nos termos do disposto na alínea ccc) do nº1 do 
artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 
(RJAL), aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de 
setembro, compete à Câmara Municipal apresentar 
propostas à Assembleia Municipal sobre matérias 
da competência desta, designadamente, em maté-
ria de exercício dos poderes tributários conferidos 
ao Município, (cfr. al. c) do nº1 do artigo 25º da 
RJAL);
O nº.1 do artigo 26º da Lei nº.73/2013, de 3 de se-
tembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais) 
determina que, os municípios têm direito, em cada 
ano, a uma participação variável até 5% no Im-
posto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
(IRS) dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na 
respetiva circunscrição territorial, relativa aos ren-
dimentos do ano imediatamente anterior;
O nº 2 do artigo 26º deste mesmo diploma deter-
mina que a participação no IRS depende de delibe-
ração sobre a percentagem de IRS pretendida pelo 
Município, a qual deve ser comunicada à Direcção-
-Geral de Impostos, até 31 de dezembro do ano 
anterior àquele a que respeitam os rendimentos;
Assim: 
Proponho que a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia delibere aprovar e submeter à Assembleia Mu-
nicipal, de acordo com a alínea ccc) do nº1 do arti-
go 33º e alínea c) do nº 1 do artigo 25º, ambos do 

RJAJ, para aprovação por este órgão deliberativo, a 
fixação de uma participação de 5% no IRS dos su-
jeitos passivos com domicílio fiscal em Vila Nova de 
Gaia, nos termos do disposto nos nºs 1 e 2 do arti-
go 26º do Regime Financeiro das Autarquias Locais, 
aprovada pela Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro.
Paços do concelho de Vila Nova de Gaia, 28 de se-
tembro de 2015
O Presidente da Câmara
(Eduardo Vitor Rodrigues) ”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Participação Variável no Imposto sobre o Rendi-
mento das Pessoas Singulares (IRS), nos termos 
propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
DELIBERAÇÃO UNÂNIME POR ESCRITO ENTRE 
O ESTADO PORTUGUÊS E O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA REFERENTE À GAIAPOLIS – SOCIE-
DADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
POLIS EM VILA NOVA DE GAIA SA
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
28.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a deliberação unânime por escrito entre o Estado 
Português e o Município de Vila Nova de Gaia, re-
ferente à Gaiapolis – Sociedade para o Desenvolvi-
mento do Programa polis em Vila Nova de Gaia SA.
ALTERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA MULTI-
DISCIPLINAR DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS
EDOC/2015/46529
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a alteração da constituição da Equipa Multidiscipli-
nar de Estudos e Projetos Especiais, nos termos da 
Informação nº 001/EMEPE/2015 de 28.09.2015.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O 
GAIENSE – COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPES-
SOAL LDª REFERENTE À INICIATIVA “GAIA É FADO”
EDOC/2015/41222
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e o Gaiense – Comuni-
cação e Eventos, Unipessoal Ldª, referente à inicia-
tiva “Gaia é Fado”, nos termos protocolados.
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O Senhor Vereador Firmino Pereira ausentou-se da 
reunião.
CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E O DOURO GAIA SPORT CLUB PARA A REALIZA-
ÇÃO DA II REGATA INTERNACIONAL D’OURO PRO-
VA DE CANOAGEM EM K4
EDOC/2015/41222
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato de Patrocínio Desportivo a celebrar en-
tre o Município de Vila Nova de Gaia e o Douro Gaia 
Sport Club, para a realização da II Regata Interna-
cional D’Ouro Prova de Canoagem em K4.
CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MÓDICUS SANDIM 
PARA A REALIZAÇÃO DO FINAL FOUR DE FUTSAL – 
ÉPOCA DE 2014/2015
EDOC/2015/40958
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato de Patrocínio Desportivo a celebrar en-
tre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associação 
Desportiva Módicus Sandim, para a realização do 
“Final Four de Futsal – Época de 2014/2015”.
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
20 POSTOS DE BOMBEIRO SAPADOR POR VIA DA 
MOBILIDADE INTERNA 
EDOC/2015/39020 
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ Autorizo e aprovo 
nos termos propostos. À Câmara. 18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, tomar 
conhecimento das regras e condições do Procedi-
mento Concursal para 20 Postos de Bombeiro Sa-
pador por Via da Mobilidade Interna, bem como, 
confirmar a decisão de autorização do correspon-
dente recrutamento, nos termos resultantes do nº 
4 do artigo 47º da Lei 82 – B/2014 de 31 de de-
zembro.
AUTORIZAÇÃO PARA A CESSÃO DA POSIÇÃO CON-
TRATUAL NO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE DI-
REITO DE SUPERFÍCIE PARA A CONCEÇÃO, CONS-
TRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE 
GAIA 
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 

apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, autorizar 
a cedência à Sociedade Mystic Real Estate, S.A., da 
posição contratual no contrato de “Constituição de 
Direito de Superfície para a Conceção, Construção 
e Exploração do Centro Cultural de Gaia, celebrado 
por escritura pública de 29 de janeiro de 2007 com 
o município de Vila Nova de Gaia, solicitada pela 
Novopca – Construtores Associados, S.A.
PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL, NO SER-
VIÇO DE CORTE DE ÁRVORES REALIZADO PELA 
EMPRESA TERRA ARÁVEL NO MUSEU TEIXEIRA LO-
PES, SOLICITADO PELO PARQUE BIOLÓGICO
EDOC/2015/43506
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
17.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela Polícia Municipal no serviço de 
corte de árvores, realizado pela Empresa Terra Ará-
vel no Museu Teixeira Lopes, solicitado pelo Parque 
Biológico, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL, NO EVEN-
TO “CAMINHADA SOLIDÁRIA”, SOLICITADO PELA 
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE VALADARES
EDOC/2015/43117
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
17.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas devidas por 
serviços prestados pela Polícia Municipal no evento 
“Caminhada Solidária”, solicitado pela Fábrica da 
Igreja Paroquial de Valadares, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL, NO EVEN-
TO “FESTA EM HONRA DE NOSSO SENHOR DOS 
AFLITOS”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE SANTA MARINHA E AFURADA
EDOC/2015/42685
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
17.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas devidas por 
serviços prestados pela Polícia Municipal no evento 
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“Festa em Honra de Nosso Senhor dos Aflitos”, so-
licitado pela União de Freguesias de Santa Marinha 
e São Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO SERVI-
ÇO DE ABATE DE ÁRVORES NA FREGUESIA DE CA-
NELAS, SOLICITADO PELO PARQUE BIOLÓGICO
EDOC/2015/44161
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela Polícia Municipal no serviço de 
abate de árvores na freguesia de Canelas, solicita-
do pelo Parque Biológico, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO ACOM-
PANHAMENTO DO SERVIÇO DE CORTE E PODA DE 
ÁRVORES NA AV. DAS ÁRVORES EM SÃO FÉLIX DA 
MARINHA, SOLICITADO PELO PARQUE BIOLÓGICO
EDOC/2015/44338
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por ser-
viços prestados pela Polícia Municipal no acompa-
nhamento do serviço de corte e poda de árvores na 
Avenida das Árvores em S. Félix da Marinha, solici-
tado pelo Parque Biológico, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
“SABORES DE GAIA”, SOLICITADO PELA ASSOCIA-
ÇÃO DE COLETIVIDADES DE GAIA
EDOC/2015/45685
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
28.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas devidas por 
serviços prestados pela Polícia Municipal no even-
to “Sabores de Gaia”, solicitado pela Associação de 
Coletividades de Gaia, nos termos informados.
PROPOSTA DE REDUÇÃO EM 20% DOS PREÇOS DE 
UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL MIRANDA 
DE CARVALHO PELO AGRUPAMENTO VERTICAL DE 
VILA D’ESTE, EB 2/3 DE VILA D’ESTE DURANTE O 
ANO LETIVO DE 2015/2016
EDOC/2015/45221
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 

apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a proposta de redução em 20% dos preços de 
utilização do pavilhão municipal Miranda de Carva-
lho, solicitado pelo Agrupamento Vertical de Vila 
d’Este, EB 2/3 de Vila d’Este, durante o ano letivo 
de 2015/2016, nos termos propostos.
PROPOSTA DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DEVIDO 
PELA UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE 
MERGUNHOS, SOLICITADO PELA JUNTA DE FRE-
GUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2015/45624
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
25.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas pela utili-
zação do Pavilhão Municipal de Mergunhos, durante 
os anos de 2015 e 2016, solicitado pela Junta de 
Freguesia de Arcozelo, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTER-
NACIONAL PARA CONCESSÃO DA CONCEÇÃO DA 
CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO MERCADO DA 
BEIRA-RIO - APROVAÇÃO DA ABERTURA DO PRO-
CEDIMENTO
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a abertura do procedimento “Concurso Público com 
Publicidade Internacional para Concessão da Con-
ceção da Construção e Exploração do Mercado da 
Beira Rio”, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
RECLAMAÇÃO GRACIOSA EFETUADA PELA “MEO – 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA. S.A. 
– TAXA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL” – RELATI-
VA AO ANO DE 2015 – 93/DAJ
EDOC/2015/40482
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir a reclamação graciosa apresentada pela “MEO 
– Serviços de Comunicação e Multimédia SA”, nos 
termos da Informação nº 93/DAJ de 11.09.2015.
RECLAMAÇÃO GRACIOSA DE ATO DE LIQUIDAÇÃO 
DE TAXA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL PARA O 
ANO DE 2015 DEDUZIDA POR “EDP – DISTRIBUI-
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ÇÃO DE ENERGIA, S.A.” – 94/DAJ
EDOC/2015/42919
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir a reclamação graciosa apresentada pela “EDP 
– Distribuição de Energia S.A.”, nos termos da In-
formação nº 94/DAJ de 14.09.2015.
AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL Nº 1062/11.
OBEPRT DA 2ª.U.O. DO TRIBUNAL ADMINISTRA-
TIVO E FISCAL DO PORTO – AUTORA: MARIA DE 
FÁTIMA PINTO SOARES MAGALHÃES ALPENDURA-
DA – 340/C
EDOC/2015/44783
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
17.09.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO Nº 69015/15 SEÇÃO LOCAL CÍVEL DE 
VILA NOVA DE GAIA – AUTORA: FINLOG – ALU-
GUER COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LDA – 346/C
EDOC/2015/44686
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO Nº 480/10.6 TRIBUNAL ADMINISTRA-
TIVO E FISCAL DO PORTO – AUTORES: MÁRIO EMÍ-
LIO DA SILVA SANTOS E MULHER – 345/C
EDOC/2015/44688
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO 5301/08 5º JUÍZO CÍVEL TRIBUNAL 
JUDICIAL DE VILA NOVA DE GAIA- EXPROPRIAN-
TE: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E EXPRO-
PRIADO: ABÍLIO MANUEL BRAGA ALVES SOARES 
– 341/C
EDOC/2015/44468
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
17.09.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
O Sr. Vereador Firmino Pereira entrou na reunião.
SUSPENSÃO DE EFICÁCIA Nº 3364/14.5BEPRT DA 
2ª. U. O. DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL 

DO PORTO – REQUERENTE: FRANCISCO NELSON 
MAIA
EDOC/2015/44728
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO 
EM 2010.02.06 – ESTORNO DO VALOR REMANES-
CENTE DE 1.197,84 €
EDOC/2015/21122
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o estorno do valor remanescente de 1.197,84 € re-
ferente ao protocolo de delegação de competências 
celebrado entre o município de Vila Nova de Gaia e 
a Junta de Freguesia de Arcozelo em 2010.02.06, 
nos termos informados.
ANULAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO VA-
LOR DE 5.250,00€ À TUNA MUSICAL OLIVEIREN-
SE, DELIBERADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 
26/01/2009, ATENDENDO À CESSAÇÃO DA SUA 
ATIVIDADE
EDOC/2015/44878
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, anular 
a atribuição do subsídio no valor de 5.250,00 € à 
Tuna Musical Oliveirense, aprovado em delibera-
ção de Câmara de 26/01/2009, em virtude da re-
ferida instituição ter cessado a sua atividade em 
31/12/2008, nos termos informados.
AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA IP – DR 
4868/2014 – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO MON-
TANTE PAGO AO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA PELA DISPONIBILIZAÇÃO DAS PEÇAS DO 
PROCEDIMENTO, SOLICITADO PELA EDP COMER-
CIAL – COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA
EDOC/2015/45026
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
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23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido formulado pela EDP Comercial – Comer-
cialização de Energia SA, referente à devolução do 
montante pago ao Município de Vila Nova de Gaia 
pela disponibilização das peças do procedimento 
“Aquisição/Instalação de Equipamentos de Melho-
ria da Eficiência Energética IP”, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA TRANSPORTE DE MERCA-
DORIA PESADA COM GRUA, DO POSTO RECEÇÃO 
AMI PORTO PARA O POSTO DE DISTRIBUIÇÃO AP 
– VILA D’ESTE, SOLICITADO PELA AP – ASSOCIA-
ÇÃO PROPRIETÁRIOS DA URBANIZAÇÃO DE VILA 
D’ESTE.
EDOC/2015/43576
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais para transpor-
te de mercadoria pesada com grua, do posto de 
receção da AMI Porto para o posto de distribuição 
AP – Vila d’Este, solicitado pela AP – Associação 
de Proprietários da Urbanização de Vila d’Este, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO AO PORTO NO 
DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015, SOLICITADO PELA 
CONFRARIA DE SANTIAGO DA PARÓQUIA DE S. 
SALVADOR DE GRIJÓ.
EDOC/2015/44771
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, na deslocação 
ao Porto, no dia 19 de setembro de 2015, solicitado 
pela Confraria de Santiago da Paróquia de S. Salva-
dor de Grijó, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A MAFRA NO DIA 19 
DE SETEMBRO DE 2015, SOLICITADO PELA IGREJA 
EVANGÉLICA DE ALUMIARA.
EDOC/2015/44651
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
apenas no original.

Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, na deslocação 
a Mafra, no dia 19 de setembro de 2015, solicitado 
pela Igreja Evangélica de Alumiara, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A ALPENDORADA 
NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2015, SOLICITADO 
PELO CLUBE JOVEM ALMEIDA GARRETT.
EDOC/2015/44778
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, na deslocação 
a Alpendorada, no dia 20 de setembro de 2015, 
solicitado pelo Clube Jovem Almeida Garrett, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A COIMBRA 
NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015, SOLICITADO 
PELO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE OLIVEIRA 
DO DOURO.
EDOC/2015/44475
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, na deslocação 
a Coimbra, no dia 18 de setembro de 2015, soli-
citado pelo Centro Social Paroquial de Oliveira do 
Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A LAMEGO NOS 
DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2015, SOLICITADO 
PELO CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA
EDOC/2015/45837
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, na deslocação 
a Lamego, nos dias 26 e 27 de setembro de 2015, 
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solicitado pelo Clube Atlântico da Madalena, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 
RECINTO IMPROVISADO, SOLICITADO PELA UNIÃO 
DE FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2015/43708
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção de pagamento de taxa de 
recinto improvisado, destinado ao evento “Um Dia 
pela Saúde”, solicitado pela União de Freguesias de 
Pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A AVEIRO/ÁGUEDA 
NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2015, SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE 
REFORMADOS DE CRESTUMA
EDOC/2015/43155
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, na deslocação 
a Aveiro/Águeda, no dia 26 de setembro de 2015, 
solicitado pela Associação Recreativa e Cultural de 
Reformados de Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS NA DESLOCAÇÃO A SANTA RITA 
- ERMESINDE NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015, 
SOLICITADO PELO CENTRO DE DIA SALVADOR CA-
ETANO E ANA CAETANO
EDOC/2015/46505
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, na deslocação 
a Santa Rita - Ermesinde, no dia 30 de setembro de 
2015, solicitado pelo Centro de Dia Salvador Caeta-
no e Ana Caetano, nos termos informados.
DESAFETAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO DO 
DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO 
E POSTERIOR PERMUTA DESSA MESMA PARCELA 
POR UMA OUTRA PERTENCENTE A ISABEL DOS AN-
JOS BARROS RENTES QUINTELA
EDOC/2015/24233

Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, subme-
ter à aprovação da Assembleia Municipal a propos-
ta de desafetação do domínio público para o domí-
nio privado municipal da parcela de terreno com a 
área de 6,64 m2 (parcela B), sita na Travessa do 
Cadavão de Baixo, União de Freguesias de Mafa-
mude e Vilar do Paraíso e aprovar a permuta da 
parcela A com a área de 26,09 m2 pela parcela B 
com a área de 6,64m2, sem o pagamento de quais-
quer montantes, nos termos da Informação INT-
-CMVNG/2015/22872 de 10.09.2015.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA TRAVESSA 
DE CORVADELO - SERZEDO
EDOC/2015/14202
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Travessa de Cor-
vadelo, Serzedo, nos termos informados.
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE POSTURA MUNICI-
PAL DE TRÂNSITO NA RUA DO POENTE E RUA DA 
DEVESINHA – FREGUESIA DE OLIVAL
EDOC/2015/43115
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a alteração de Postura Municipal de Trânsito na Rua 
do Poente e Rua da Devesinha, freguesia de Olival, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA 
DR. ANTÓNIO DE MAGALHÃES, RUA DE SANTO 
ANTÓNIO DE ARNELAS E ALAMEDA DA PRAIA, DE-
VIDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO “FEIRA DE SÃO 
MATEUS EM ARNELAS, OLIVAL”, SOLICITADO PELA 
EXPANDECONQUISTAS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA 
EDOC/2015/44319
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
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o pedido de isenção de pagamento de taxa devi-
da por interrupção de trânsito na Rua Dr. António 
de Magalhães, Rua de Santo António de Arnelas e 
Alameda da Praia, devido à realização do evento 
“Feira de São Mateus em Arnelas, Olival”, solicita-
do pela Expandeconquistas, União de Freguesias 
de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA 14 DE 
MAIO E NA RUA 5 DE OUTUBRO – FREGUESIA DE 
AVINTES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE FESTAS DO 
SENHOR DOS AFLITOS, SOLICITADO PELA COMIS-
SÃO DE FESTAS DO SENHOR DOS AFLITOS
EDOC/2015/42384
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida 
por interrupção de trânsito na Rua 14 de Maio e na 
Rua 5 de Outubro, freguesia de Avintes, devido à 
realização do evento “Festas do Senhor dos Aflitos”, 
solicitado pela Comissão de Festas do Senhor dos 
Aflitos, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DAS RI-
BEIRINHAS, RUA PADRE AMÉRICO, RUA DAS CAR-
VALHEIRAS E RUA ESCULTOR ALVES DE SOUSA 
– FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO, DEVIDO 
A REALIZAÇÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA 
SENHORA DO ROSÁRIO, SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2015/43040
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa devi-
da por interrupção de trânsito na Rua das Ribeiri-
nhas, Rua Padre Américo, Rua das Carvalheiras e 
Rua Escultor Alves de Sousa, freguesia de Vilar de 
Andorinho, devido à realização do evento “Festas 
em Honra de Nossa Senhora do Rosário”, solicitado 
pela Junta de Freguesia de Vilar do Andorinho, nos 
termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELA UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS SO-
LICITADO POR ANTÓNIO CUNHA MAGALHÃES E 
MARIA BERNARDETE CELESTINO MAGALHÃES
EDOC/2015/10530

Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado por 
António Cunha Magalhães e Maria Bernardete Ce-
lestino Magalhães, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
POR MARIA CARLOTA DE OLIVEIRA COSTA
EDOC/2015/40046
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado por 
Maria Carlota de Oliveira Costa, para o seu filho 
Rafael Filipe Silva Costa, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
PELO CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DA 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
EDOC/2015/44091
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado pelo 
Centro de Acolhimento Temporário da Santa Casa 
da Misericórdia, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
PELA ALDEIA SOS - VALADARES 
EDOC/2015/44015
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado pela 
Aldeia SOS - Valadares, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
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POR ALZIRA FERNANDA DA SILVA LAPA
EDOC/2015/40048
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado por Al-
zira Fernanda da Silva Lapa, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITA-
DO POR ESTELA CRISTINA ARAÚJO DA COSTA DE 
SOUSA E JOSÉ MANUEL PINTO DE SOUSA
EDOC/2015/38688
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção de pagamento de taxas 
pela utilização das piscinas municipais, solicitado 
por Estela Cristina Araújo da Costa de Sousa e José 
Manuel Pinto de Sousa, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
POR ENGRÁCIA ALBUQUERQUE CORTEZ
EDOC/2015/33205
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado por 
Engrácia Albuquerque Cortez, para os seus filhos 
Rui Jorge Cortez Jesus e Diego Artur Cortez Jesus, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
POR VERA LÚCIA MAGALHÃES DE ALMEIDA E SILVA 
EDOC/2015/24604
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção de pagamento de taxas 
pela utilização das piscinas municipais, solicitado 
por Vera Lúcia Magalhães de Almeida e Silva, para 

a sua filha Soraia Raquel Magalhães da Silva, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
POR CARLA CRISTINA DOMINGUES MOITA
EDOC/2015/37578
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado por 
Carla Cristina Domingues Moita, para o seu filho 
Gonçalo Miguel Moita Coelho, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
POR MARIA JOANA FRANCO DA SILVA DOS SANTOS
EDOC/2015/36135
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado por 
Maria Joana Franco da Silva dos Santos, para o seu 
filho Isidoro Manuel de Jesus dos Santos, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO NOVO FUTURO 
EDOC/2015/44029
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado pela 
Associação Novo Futuro, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO POWERTOGETHER
EDOC/2015/41921
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado pela 
Associação Powertogether, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
POR FERNANDO SERAFIM DA SILVA GODINHO
EDOC/2015/35681
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado por 
Fernando Serafim da Silva Godinho, para a sua fi-
lha Carla Patrícia Almeida Godinho, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
POR MARIA ALBERTINA AMORIM DE OLIVEIRA SIL-
VA
EDOC/2015/34013
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado por 
Maria Albertina Amorim de Oliveira Silva, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
POR ROSALINA ALCINA ALVES DE CASTRO
EDOC/2015/36425
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado por 
Rosalina Alcina Alves de Castro, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
PELO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA GRANJA
EDOC/2015/44093
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, 

apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado pelo 
Centro de Reabilitação da Granja, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL) SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE 
SANTA ISABEL - ACADEMIA SÉNIOR DA SABEDO-
RIA DE CANELAS
EDOC/2015/38808
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
28.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado pela 
Associação Desportiva e Cultural de Santa Isabel 
– Academia Sénior da Sabedoria de Canelas, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO PROTETORA DA CRIANÇA
EDOC/2015/44052
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
28.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado pela 
Associação Protetora da Criança, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
PELA TENDA DO ENCONTRO
EDOC/2015/44097
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
28.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado pela 
Tenda do Encontro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
MUNICIPAL DEVIDA PELO LICENCIAMENTO DE AL-
TERAÇÕES EM OBRA DE EDIFICAÇÃO DESTINADA 
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A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, SOLICITADO POR MA-
NUEL ANTÓNIO M. GONÇALVES
EDOC/2015/40933
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento da taxa municipal devida 
pelo licenciamento de alterações em obra de edifi-
cação destinada a habitação unifamiliar, solicitado 
por Manuel António M. Gonçalves, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE 
VISTORIA, SOLICITADO POR MÓNICA CRISTINA 
SOARES PINTO
EDOC/2015/7837
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento da taxa de vis-
toria, solicitado por Mónica Cristina Soares Pinto, 
nos termos informados.
ALARGAMENTO DO NÚMERO DE POSTOS DE TRA-
BALHO DOS TÉCNICOS DAS AEC’S PARA 400 LU-
GARES
EDOC/2015/41842
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
23.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o alargamento do número de postos de trabalho 
dos Técnicos das AEC’s para 400 lugares, nos ter-
mos da Informação INT-CMVNG/2015/24503 de 
25.09.2015.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 52,78 (CINQUENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO EVENTO “ESPETÁCULO MUSI-
CAL A JOVEM SEREIA”, SOLICITADO PELA JUNTA 
DE FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2015/44374
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 

29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos) relativa à realização do evento “Espetá-
culo Musical a Jovem Sereia”, solicitado pela Junta 
de Freguesia de Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 81,78 (OITENTA E UM EU-
ROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “FEIRA DE SÃO MATEUS”, 
SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SAN-
DIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA 
EDOC/2015/43906
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 81,78 (oitenta e um euros e setenta e oito 
cêntimos) relativa à realização do evento “Feira de 
São Mateus”, solicitado pela União de Freguesias 
de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 81,89 (OITENTA E UM EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “PASSEIO A CAVALO”, 
SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA 
EDOC/2015/45303
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 81,89 (oitenta e um euros e oitenta e nove 
cêntimos) relativa à realização do evento “Passeio 
a Cavalo”, solicitado pela União de Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos in-
formados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
DESPEJO DE FRANCISCO DÁRIO CRUZ MARQUES 
ARRENDATÁRIO DA HABITAÇÃO SITA NA PRACETA 
JOSÉ P. CORREIA, LOTE 14 – 5º ESQ. EMPREEN-
DIMENTO DO VILAR DE ANDORINHO, FREGUESIA 
DE VILAR DE ANDORINHO – OFÍCIO Nº 1747.15.
GS.CA DA GAIURB URBANISMO E FISCALIZAÇÃO 
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EM
EDOC/2015/44479
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
17.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Francisco Dário Cruz Marques, arren-
datário da habitação sita na Praceta José P. Correia, 
lote 14 – 5º Esq., Empreendimento de Vilar de An-
dorinho, freguesia de Vilar de Andorinho, nos ter-
mos da Informação nº 33.15.DAJ.HAB e respetivo 
relatório final da Gaiurb Urbanismo e Habitação EM.
DESPEJO DE JOSÉ CARLOS FREITAS MAIA ARREN-
DATÁRIO DA HABITAÇÃO SITA NA PRACETA AL-
MEIDA GARRET, BLOCO A Nº 87 3º CENTRO TRA-
SEIRAS, EMPREENDIMENTO GENERAL RAMALHO 
EANES, FREGUESIA DE VALADARES – OFÍCIO Nº 
1744.15.GS.CA DA GAIURB URBANISMO E FISCA-
LIZAÇÃO EM
EDOC/2015/43909
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
17.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de José Carlos Freitas Maia, arrendatá-
rio da habitação sita na Praceta Almeida Garrett, 
Bloco A, nº 87 – 3º Centro Traseiras, Empreendi-
mento General Ramalho Eanes, Freguesia de Va-
ladares, nos termos da Informação nº 36.15.DAJ.
HAB e respetivo relatório final da Gaiurb Urbanismo 
e Habitação EM.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
A TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO, MUNICI-
PAL DE URBANIZAÇÃO E DA COMPENSAÇÃO UR-
BANÍSTICA, SOLICITADO POR CABELTE – CABOS 
ELÉTRICOS E TELEFÓNICOS, S.A. – PROCESSO 
1040/00 – PL – ARCOZELO
EDOC/2015/44120
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção total do pagamento das taxas a título de 
licença de construção, municipal de urbanização e 
de compensação urbanística no montante global de 
€ 41.376,87 (quarenta e um mil trezentos e seten-
ta e seis euros e oitenta e sete cêntimos), solicitado 
pela Cabelte – Cabos Elétricos e Telefónicos S.A. 
– Processo 1040/00 – PL – Arcozelo, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA A 
TÍTULO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 

PÚBLICO, SOLICITADO POR LUIS FERNANDO BAR-
BOSA SILVA – PROCESSO 3720/14 – CP – SANTA 
MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/44114
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 73, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa a título de taxa de 
licença de ocupação de espaço público, no montan-
te de € 93,60 (noventa e três euros e sessenta cên-
timos), solicitado por Luís Fernando Barbosa Silva 
– Processo 3720/14 – CP – Santa Marinha e São 
Pedro da Afurada, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
A TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E MUNICI-
PAL DE URBANIZAÇÃO E PELA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS, SOLICI-
TADO PELA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA – LAR 
ANTÓNIO ALMEIDA COSTA – PROCESSO 146/93  – 
PL – GULPILHARES
EDOC/2015/44116
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 74, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas a título de licen-
ça de construção e municipal de urbanização e pela 
prorrogação do prazo para a execução das obras, 
no montante global de € 566,04 (quinhentos e ses-
senta e seis euros e quatro cêntimos), solicitado 
pela Santa Casa de Misericórdia – Lar António Al-
meida Costa – Processo 146/93 – PL – Gulpilhares, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS A 
TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO, SOLICITA-
DO POR ALBERTINA ALVES FERREIRA – PROCESSO 
829/08  – PL – CANELAS
EDOC/2015/34485
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 75, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas a título de licen-
ça de construção, no montante global de € 790,00 
(setecentos e noventa euros), solicitado por Alber-
tina Alves Ferreira – Processo 829/08 – PL – Cane-
las, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO POR INGREDIEN-
TELÁXIA – CAFÉ UNIPESSOAL, LDA - PROCESSO 
Nº 186/15 E 187/15 - UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
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MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 76, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento das taxas de publici-
dade, no montante global de € 250,10 (duzentos 
e cinquenta euros e dez cêntimos), solicitado por 
Ingredienteláxia – Café Unipessoal Lda – Processo 
186/15 e 187/15 – União de Freguesias de Mafa-
mude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA LIGA DOS 
AMIGOS DO CENTRO DE SAÚDE SOARES DOS REIS 
- PROCESSO Nº 243/15 - UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 77, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas de publicidade, 
no montante global de € 165,00 (cento e sessenta 
e cinco euros), solicitado pela Liga dos Amigos do 
Centro de Saúde de Soares dos Reis – Processo 
243/15 – União de Freguesias de Mafamude e Vilar 
do Paraíso, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
DEVIDAS DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELO 
SPORT CLUBE DE CANIDELO - PROCESSO Nº 67/15 
- CANIDELO
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 78, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas de publicidade, 
no montante global de € 7.831,04 (sete mil oito-
centos e trinta e um euros e quatro cêntimos), so-
licitado pelo Sport Clube de Canidelo – Processo 
67/15 – Canidelo, nos termos informados.
O Sr. Vereador Arqt.º Valentim Miranda ausentou-
-se da reunião.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
DEVIDAS DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA 
QUINTA DA BOEIRA – ARTE E CULTURA, LDA - PRO-
CESSO Nº 286/13 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 79, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 

a isenção de pagamento das taxas de publicidade, 
no montante global de € 1.025,00 (mil e vinte e 
cinco euros), solicitado pela Quinta da Boeira – Arte 
e Cultura Ld.ª – Processo 286/13 – União de Fre-
guesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos ter-
mos informados.
O Sr. Vereador Arqt.º Valentim Miranda reentrou na 
reunião.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
DEVIDAS DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELO 
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO - PROCESSO 
Nº 192/15 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAFAMU-
DE E VILAR DO PARAÍSO
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas de publicidade, 
no montante global de € 39,96 (trinta e nove euros 
e noventa e seis cêntimos), solicitado pelo Institu-
to Politécnico do Porto – Processo 192/15 – União 
de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos 
termos informados.
O Sr. Vereador Arqt.º Valentim Miranda ausentou-
-se da reunião.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
DEVIDAS DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA 
QUINTA DA BOEIRA – ARTE E CULTURA LDª - PRO-
CESSO Nº 321/13 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/46082
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 81, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
28.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento das taxas de publicidade, 
no montante global de € 4.480,00 (quatro mil qua-
trocentos e oitenta euros), solicitado pela Quinta 
da Boeira – Arte e Cultura Lda – Processo 321/13 
– União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Pa-
raíso, nos termos informados.
O Sr. Vereador Arqt.º Valentim Miranda reentrou na 
reunião.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 
A TÍTULO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, 
SOLICITADO PELA CEP – COOPERATIVA DE ENSI-
NO POLITÉCNICO, C.R.I. -PROCESSO Nº 358/11 – 
SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 82, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
18.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
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a isenção de pagamento das taxas de ocupação de 
espaço público, no montante global de € 4.871,40 
(quatro mil oitocentos e setenta e um euros e qua-
renta cêntimos), solicitado pela CEP – Cooperativa 
de Ensino Politécnico, C.R.I. – Processo 358/11 – 
União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro 
da Afurada, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NO CRUZA-
MENTO DA RUA DE ALVITES COM A RUA CASTE-
LO BRANCO E NO CRUZAMENTO DA RUA CASTELO 
BRANCO COM A RUA ARCA DE NOÉ - CANIDELO
EDOC/2015/43863
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 83, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito no cruzamento da 
Rua de Alvites com a Rua Castelo Branco e no cru-
zamento da Rua Castelo Branco com a Rua Arca de 
Noé, freguesia de Canidelo, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELO LICENCIAMENTO DE UM LUGAR DE 
ESTACIONAMENTO PRIVATIVO SOLICITADO PELA 
SEGURANÇA SOCIAL
EDOC/2015/43779
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 84, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa devida pelo licen-
ciamento de um lugar de estacionamento privativo 
na Avenida da República, solicitado pela Segurança 
Social, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELO LICENCIAMENTO DE TRÊS LUGARES 
DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO NA VEREDA D. 
XIMENES BELO
EDOC/2015/43037
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 85, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa devida pelo licen-
ciamento de um lugar de estacionamento privativo 
na Vereda D. Ximenes Belo, nos termos informa-
dos.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NO LARGO 
DAS ALMINHAS DAS BARRANCAS NA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2015/44254
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 86, 

apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito no Largo das Almi-
nhas das Barrancas, no entroncamento com a Tra-
vessa da Seada, União de Freguesias de Pedroso e 
Seixezelo, nos termos informados.
UTILIZAÇÃO GRATUITA DAS INSTALAÇÕES DO 
CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE TAEKWONDO, 
SOLICITADO PELO SERVIÇO DE GASTROENTERO-
LOGIA DO CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE 
GAIA/ESPINHO
EDOC/2015/46279
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 87, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a utilização gratuita das instalações do Centro de 
Alto Rendimento de Taekwondo, solicitado pelo Ser-
viço de Gastroenterologia do Centro Hospitalar de 
Vila Nova de Gaia/Espinho, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PO-
LÍCIA MUNICIPAL NO CORTE DE ÁRVORES NA RUA 
ALEXANDRE HERCULANO/RUA SANTOS POUSADA, 
SOLICITADO PELO PARQUE BIOLÓGICO
EDOC/2015/22072
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 88, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas pelos 
serviços prestados pela Polícia Municipal, no corte 
de árvores na Rua Alexandre Herculano/Rua Santos 
Pousada, solicitado pelo Parque Biológico, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DEVIDAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COM-
PANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES, NO EVENTO 
“SMART FUN CHALLENGE”
EDOC/2015/33959
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 89, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas devidas pelos 
serviços prestados pela Companhia de Bombeiros 
Sapadores, no evento “Smart Fun Challenge”, nos 
termos informados.
PROPOSTA DE TARIFÁRIO DE ÁGUA, DE SANEA-
MENTO, DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E TARI-
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FÁRIO SOCIAL PARA O ANO DE 2016 DAS ÁGUAS E 
PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA EM, SA
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 90, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: “ À Câmara. 
29.09.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a o Tarifário de Água, Saneamento, de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Tarifário Social, para o ano de 
2016, das Águas e Parque Biológico de Gaia EM, 
SA, nos termos propostos.
DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 91, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 
horas e 45 minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te ata aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no nº 1 do art.º 34.º do CPA, e no nº. 1 do 
art.º 57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 
bem como do n.º 1 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2013.10.25. 
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.2 ATA N.º 22
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
19 DE OUTUBRO DE 2015
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;  
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa; 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ARTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO:  
- A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 

Ramos Ferreira;
PRESIDIU À REUNIÃO:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues e após a sua ausência, 
a partir do ponto 7, o Senhor Vice-Presidente Eng. 
Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Senhora Diretora Municipal de Administração e 
Finanças, Dra Manuela Fernanda da Rocha Garrido
HORA DA ABERTURA: 17 HORAS 
HORA DE ENCERRAMENTO: 18 HORAS e 15 MINU-
TOS

PERÍODO ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS
PONTO PRÉVIO Nº 1

O Sr. Presidente marcou uma reunião extraordi-
nária para o dia 30 de outubro de 2015, pelas 18 
horas, para a discussão do Plano e Orçamento de 
2016. Que, face à marcação da reunião extraordi-
nária do dia 30 de outubro do corrente ano, sugeriu 
que as reuniões de Câmara do mês de novembro 
avançassem uma semana. Assim, as reuniões re-
alizar-se-ão nos dias 9.11.2015, pelas 15 horas e 
23.11.2015, pelas 17 horas. 
Todos os Senhores Vereadores concordaram com o 
proposto pelo Sr. Presidente da Câmara.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 21 DA REU-
NIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA REALIZADA EM 5 DE 
OUTUBRO DE 2015
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente a Ata nº 21 da reunião ordinária de 
Câmara realizada em 5 de outubro de 2015.
CONTRATO DE PROMESSA DE PERMUTA CELEBRA-
DO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E A SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO A. MACHADO & 
FILHOS, LDA, EM 30 DE MARÇO DE 1999. MINUTA 
DE PROPOSTA PARA NÃO CUMPRIMENTO 
EDOC/2015/48997
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 13.10.2015”
O Sr. Presidente disse que em março de 1999, a Câ-
mara fez um contrato promessa de permuta de dois 
terrenos. Um terreno era propriedade da Sociedade 
A. Machado e Filhos, onde se localiza a Casa da Pre-
sidência, permutando esse lote com um lote que é 
propriedade do Município, na zona onde está atual-
mente o parque de estacionamento, com a promes-
sa de uma área de construção de 12.000m2 acima 
do solo. Que, independentemente de se considerar 
que esta troca é uma troca que não parece ser pari-
tária, a verdade é que volvidos estes anos todos, a 
Câmara nunca fez o registo e a transformação des-
te contrato promessa em contrato definitivo. Que 
em 2005, a Câmara assume num protocolo assi-
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nado com a Sociedade A. Machado e Filhos, a alte-
ração do plano de pormenor do Centro Cívico para 
garantir a área de construção de 12.000m2 acima 
do solo. Disse que este protocolo nunca avançou 
para o registo definitivo do contrato promessa ou 
a transformação do contrato promessa em defini-
tivo. Que, entretanto a Sociedade de Construções 
A. Machado e Filhos encontra-se em insolvência e o 
administrador da insolvência contactou a Câmara, 
no sentido de formalizar a permuta que estava pre-
vista no contrato promessa, o que significaria que 
se estaria a abdicar de um terreno num Centro Cí-
vico já muito congestionado, onde existe uma zona 
verde com um excelente enquadramento e um par-
que de estacionamento e substituir esse “quadro” 
por um prédio de 12 pisos apenas com a permuta 
da Casa da Presidência. Julga que se até hoje o 
registo não foi feito, permitiu a Câmara repensar 
esta questão, até porque no ofício do administrador 
da insolvência, o que se pretende é formalizar a 
permuta ou pagar um milhão e duzentos mil euros, 
que é o valor da avaliação do lote onde se localiza a 
Casa da Presidência. Que hoje a Câmara apresenta 
uma proposta que consiste, em primeiro lugar, que 
a Câmara não dê cumprimento ao contrato pro-
messa, isto é, a Câmara fica detentora do seu lote 
(jardim, espaço de estacionamento e espaço públi-
co) e a Sociedade A. Machado e Filhos mantem-se 
detentora da Casa da Presidência. Isto visa impedir 
que no Centro Cívico surja um prédio que nunca 
será da Sociedade A. Machado e Filhos, porque o 
administrador da insolvência o que pretende é co-
locar o terreno no mercado e evitar que se construa 
naquele terreno, um prédio que neste momento do 
ponto de vista de enquadramento paisagístico e de 
ordenamento do território do Centro Cívico, não 
parece ser justificável e razoável. Disse que, em 
segundo lugar, propõe-se igualmente que a Câma-
ra, de uma forma muito tranquila e nada obcecada, 
avance para uma negociação com o administrador 
da insolvência do património da Sociedade A. Ma-
chado e Filhos, no sentido de perceber até onde é 
que a Câmara pode ir para manter no domínio mu-
nicipal e de uso público, o lote da Casa da Presidên-
cia. Que quando propõe que a Câmara encete uma 
negociação tranquila e sem obsessão, é porque se 
tiver que optar entre manter a zona verde e o par-
que de estacionamento no domínio público ou ficar 
com a Casa da Presidência, prefere entregar a casa 
e evitar a construção de uma torre de 12 andares 
e a perda do espaço público envolvente. Que se for 
possível chegar-se a um valor razoável, a Câmara 
apresentará uma proposta concreta. Se se colocar 
a opção entre a Casa da Presidência ou o lote dos 
12 pisos, a sua proposta é que se abdique da Casa 
da Presidência, salvando-se, para o domínio públi-
co, um grande jardim no centro cívico e um parque 
de estacionamento.

O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que em 
1995 foi aprovado o plano de pormenor na Câmara 
do Sr. Presidente Heitor Carvalheiras, o qual previa 
a construção de um edifício de 12 andares onde 
está atualmente situada a Casa da Presidência, lo-
calizada em terreno de A. Machado e Filhos. Que 
entretanto em 1999 quando a Câmara adquire o 
terreno onde foi feito o parque de estacionamento 
provisório do Centro Cívico, ocorrem as negocia-
ções com a empresa A. Machado e Filhos, com o in-
tuito de permutar o lote de terreno para a constru-
ção do edifício e essa permuta previa a manutenção 
da Casa da Presidência com a sua área envolven-
te. Disse que este assunto foi aprovado por unani-
midade na Câmara e na altura o Vereador do PS, 
Barbosa Ribeiro, refere que os Vereadores do PS 
manifestam o voto de louvor à Câmara por ter con-
seguido este excelente negócio, isto é, afastando o 
prédio que o A. Machado e Filhos pretende construir 
no lote 1, para o espaço contíguo a um prédio que 
existe na Rua Pádua Correia, portanto não no meio 
do Centro Cívico. Disse lamentar que nunca tenha 
sido feita a escritura definitiva deste contrato, mas, 
olhando para a proposta do Sr. Presidente, admite 
ter sido benéfico não a ter feito, porque comunga 
e concorda com a posição do Sr. Presidente. Que 
de facto Gaia ganhou um espaço de Centro Cívico 
acolhedor e que pode potenciar inúmeras ativida-
des cívicas neste espaço, pelo que, deveria ser li-
bertado de qualquer construção quer no lote do A. 
Machado e Filhos quer no lote do Fundo Imobiliário. 
Que tudo aquilo que se puder fazer junto do gestor 
da massa falida, no sentido de chegar a um acordo 
que permita manter a casa que é património do 
Município, os Vereadores do PSD estão a favor e 
pensam que a estratégia de não assinar o contrato 
poderia ser uma das hipóteses, assim como fazer 
um esforço negocial, no sentido de não assinar o 
contrato, libertando espaço de qualquer construção 
no futuro e mantendo, pagando a respetiva contra-
partida financeira, o edifício na posse do património 
do Município. Que os Vereadores do PSD desejam 
que as negociações decorram da melhor forma, sal-
vaguardando o interesse do património da Câmara 
e salvaguardando a defesa da não construção de 
qualquer edifício no Centro Cívico de Gaia.
O Sr. Vereador Dr. Guilherme Aguiar disse que 
a configuração urbanística do Centro Cívico em 
1999 estava longe de ser imaginável dos contor-
nos que teria. Que se em 1999 a Câmara tomou 
uma posição em face daquilo que estava previsto 
urbanisticamente e, neste momento, é mais razoá-
vel que a Câmara não dê cumprimento ao contrato 
promessa de permuta do imóvel. 
O Sr. Presidente disse que a parcela 3 reverteu 
para o Município no início da década de 80, fruto de 
um processo de expropriação e não de um processo 
de aquisição. Que apesar de em 1999, a Câmara 
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ter assinado este contrato promessa onde preten-
dia salvaguardar a Casa da Presidência, também é 
verdade que em 2009, aquando da revisão do PDM, 
foi definido o zonamento de construção com o valor 
máximo de construção 1.8 para a zona da Casa da 
Presidência. Que outra questão que se coloca é que 
os terrenos em geral do Fundo Imobiliário estão 
sobreavaliados, o que significa que dificilmente eles 
vão ser alguma vez vendidos, o que significa que 
o lote 2, que é propriedade da Câmara e está no 
Fundo, em 2018 volte à Câmara e não se antevê 
que dali surja nenhuma possibilidade de constru-
ção. Que se acontecer esta permuta, mantem-se a 
Casa da Presidência como local patrimonial que é, 
mas em contrapartida dá-se ao administrador da 
insolvência a possibilidade de colocar no mercado 
um lote com um prédio de 12 pisos, com mais de 
12.000m2 de construção acima do solo. Que gosta-
va de obter um acordo, sabendo das contingências 
financeiras, mas, na expetativa de eventualmente 
não conseguir acordo, pretende que fique claro que 
aquilo que hoje for deliberado é não fazer o con-
trato promessa, independentemente de vir haver 
acordo ou não sobre a questão da Casa da Pre-
sidência. Que pretende que a deliberação de hoje 
fosse entendida como uma deliberação final, em 
que a Câmara não dará cumprimento ao contrato 
final. Que se depois se vai conseguir negociar ou 
não a Casa da Presidência é outra questão menor, 
porque se tiver de optar entre a Casa da Presidên-
cia e os terrenos de espaço público (jardim e par-
que de estacionamento), prefere abdicar da Casa 
da Presidência e ficar com o espaço público.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o seguinte:
- que a Câmara Municipal não dê cumprimento ao 
contrato promessa de permuta celebrado entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Sociedade de 
Construções A. Machado & Filhos Ld.ª, em 30 de 
março de 1999;
- promova a negociação com o administrador de 
insolvência, com vista ao pagamento do imóvel 
apreendido à ordem da massa insolvente, até ao 
valor atribuído no contrato promessa de permuta, 
nos termos propostos;
- e que ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº 
1 do Artigo 34º da Lei nº 75/2013, na sua atual 
redação, submeter o presente assunto à aprovação 
da Assembleia Municipal, 
O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Aguiar au-
sentou-se da reunião.
PROPOSTA DE ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELE-
GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MU-
NICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA E AS JUNTAS DE 
FREGUESIA – ANO DE 2016 E SEGUINTES
EDOC/2015/48993
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 

no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 13.10.2015”
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que os Vere-
adores do PSD têm votado contra estes modelos 
de contrato de execução, porque têm argumen-
tado o subfinanciamento da Câmara às Juntas de 
Freguesia, nos últimos anos. Que tem sido essa 
posição dos Vereadores do PSD, expressa no dia 
16/03/2015, quando se aprovaram os contratos de 
execução para o presente ano. Que hoje é subme-
tida uma proposta para o ano de 2016 e há um au-
mento de 300 mil euros no valor global das trans-
ferências, que passa de 2 milhões e 700 mil euros 
para cerca de 3 milhões de euros e a única rubrica 
que tem mudança em termos de reforço, é a ques-
tão dos arranjos dos espaços envolventes das es-
colas, o resto das rubricas mantêm-se. Que dado 
que os Vereadores do PSD são conhecedores que 
os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia estão 
satisfeitos com estas verbas, vão mudar o seu sen-
tido de voto para a abstenção.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 votos 
a favor e 2 abstenções dos Srs. Vereadores Firmi-
no Pereira e Dr. Elísio Pinto, aprovar o Acordo de 
Execução de Delegação de Competências entre a 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e as Juntas 
de Freguesia (ano 2016 e seguintes), nos termos 
propostos.
VL9 – SENTENÇA DE AÇÃO EXECUTIVA - PROCES-
SO EXECUTIVO INSTAURADO POR JOSÉ MIGUEL E 
IRMÃO E OUTROS CONTRA O MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DE GAIA 
EDOC/2015/49223
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara para conhe-
cimento. 14.10.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVEN-
TO “URBAN TRAIL PORTO/GAIA” SOLICITADO PELA 
URBAN EVENTS
EDOC/2015/47761
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 13.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas devidas por 
serviços prestados pela Polícia Municipal, no even-
to “Urban Trail Porto/Gaia”, solicitado pela Urban 
Events, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DA EX-
PLORAÇÃO DO RESTAURANTE DO MERCADO DA 
AFURADA – VILA NOVA DE GAIA
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 14.10.2015”
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que os Vere-
adores do PSD estão de acordo com a concessão 
a privados do restaurante que ficará localizado no 
futuro mercado da Afurada. Perguntou quem é a 
presidente do júri, Dr.ª Célia Correia.
O Sr. Presidente disse ser a adjunta do Sr. Vice-
-Presidente.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse não ser corre-
to que as pessoas que não são titulares de órgãos 
políticos e que estão em funções de nomeação polí-
tica, façam parte da análise de concursos.
O Sr. Presidente disse que o nome da adjunta de-
corre do facto de ter sido ela que corporizou grande 
parte do trabalho de concessão do regulamento em 
causa.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o seguinte:
 - a abertura do procedimento de concurso público 
para a “Concessão da Exploração   do Restaurante 
do Mercado da Afurada – Vila Nova de Gaia”;
- as peças do concurso constituídas pelo programa 
de concurso e 4 anexos e pelo caderno de encargos 
e 2 anexos;
- a constituição do Júri do procedimento, nos ter-
mos e para os efeitos do disposto nos artº 67º e 
seguintes do CCP;
- submeter à Assembleia Municipal para autorizar 
a abertura do procedimento, nos termos da alínea 
p), do nº 1, do artº 25 da Lei nº 75/2013 de 12 de 
setembro, nos termos da Informação nº 107/DAJ 
de 14.10.2015.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Prof. Dr. 
Eduardo Vítor de Almeida Rodrigues ausentou-se 
da reunião.
PROPOSTA DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO 
CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE VILA NOVA DE 
GAIA
EDOC/2015/48800
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 13.10.2015”
O Sr. Vereador Firmino Pereira perguntou quem atu-
almente está a gerir o Centro de Alto Rendimento.
O Sr. Vice-Presidente disse ser a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o “Regulamento de Utilização do Centro de 
Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia”, nos termos 
apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL INTERPOSTA NO 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO 

POR LUIS MIGUEL SOBRAL MOURA E SÁ, ÁLVARO 
RIBEIRO DOS SANTOS SAMAGAIO E FRANCISCO 
LUIS MAIA MAMEDE PIMENTEL CONTRA O MUNI-
CÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA – PROCESSO Nº 
230/12.2BEPRT
EDOC/2015/48209
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 13.10.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
RECLAMAÇÃO GRACIOSA DE ATO DE LIQUIDAÇÃO 
DE TAXA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL PARA O 
ANO DE 2015 DEDUZIDA POR ASCENDI COSTA DE 
PRATA, AUTO-ESTRADAS DA COSTA DE PRATA, S.A.
EDOC/2015/42887
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 14.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação graciosa de ato de liquidação de Taxa 
Municipal de Proteção Civil para o ano de 2015, de-
duzida por Ascendi Costa de Prata, Auto-Estradas 
da Costa da Prata, S.A., nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
“CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTER-
NACIONAL LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPA-
MENTOS E SERVIÇOS, NO ÂMBITO DA ATIVIDADE 
DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E FAX IN-
CLUINDO SOFTWARE – 60 MESES” 
EDOC/2015/44412
Foi presente o documento referido em epígrafe, que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 13.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a abertura de procedimento por “Concurso Público 
com Publicidade Internacional para a Contratação 
da Locação Operacional de Equipamentos e Servi-
ços no âmbito da Atividade de Cópia, Impressão, 
Digitalização e Fax, incluindo Software – 60 me-
ses”, nos termos conjugados na alínea b) do nº 1, 
do artigo 20º e artigo 130º e seguintes do Código 
dos Contratos Públicos (CCP), nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A FÁTIMA NO DIA 
3 DE OUTUBRO DE 2015, SOLICITADO PELO CEN-
TRO SOCIAL DE SÃO FÉLIX DA MARINHA.
EDOC/2015/47002
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
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Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 14.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, na deslocação 
a Fátima, no dia 3 de outubro de 2015, solicitado 
pelo Centro Social de São Félix da Marinha, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A PENAFIEL NO 
DIA 04 DE OUTUBRO DE 2015, SOLICITADO PELO 
CLUBE JOVEM ALMEIDA GARRET.
EDOC/2015/46827
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 14.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, na deslocação 
a Penafiel, no dia 4 de outubro de 2015, solicitado 
pelo Clube Jovem Almeida Garrett, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO À GALA DO MÊS 
DO IDOSO NO DIA 24 DE OUTUBRO, SOLICITADO 
PELA A. C. ALAMEDA CEDRO
EDOC/2015/47274
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 14.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, na deslocação 
à Gala do Mês do Idoso, no dia 24 de outubro de 
2015, solicitado pela A. C. Alameda do Cedro, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS NO DIA 14 DE NOVEMBRO, SOLICITA-
DO PELOS FUZOS – ASSOCIAÇÃO DE FUZILEIROS
EDOC/2015/48429
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 14.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa total de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, no dia 14 de 
novembro de 2015, solicitado pelos Fuzos – Asso-
ciação de Fuzileiros, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

POSTURA MUNICIPAL NA RUA DO BURACO, FRE-
GUESIA DE GRIJÓ E SERMONDE

EDOC/2015/22440
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 05.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua do Buraco, 
União de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos ter-
mos informados.
POSTURA MUNICIPAL NA RUA DA SEADA – FRE-
GUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2015/33344
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 05.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua da Seada, 
União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DA REPAVIMENTAÇÃO INTE-
GRAL DA RUA DO BARREIRO, FREGUESIA DE CA-
NIDELO, SOLICITADO POR AGOSTINHO TEIXEIRA 
VERÍSSIMO 
EDOC/2015/25098
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 13.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção da repavimentação integral da Rua 
do Barreiro, Freguesia de Canidelo, solicitado por 
Agostinho Teixeira Veríssimo, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELO LICENCIAMENTO DE DOIS LUGARES 
DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO SOLICITADO 
PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DIOGO DE MA-
CEDO - OLIVAL
EDOC/2015/43264
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 05.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento da taxa devida pelo 
licenciamento de dois lugares de estacionamento 
privativo, solicitado pelo Agrupamento de Escolas 
Diogo de Macedo, União de Freguesias de Sandim, 
Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
PELA ELI GAIA – INTERVENÇÃO PRECOCE
EDOC/2015/43597
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Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 05.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas municipais pela 
utilização de equipamentos municipais (piscinas 
municipais), solicitado pela ELI GAIA – Intervenção 
Precoce, nos termos informados.
PEDIDO DE PERDÃO DE DÍVIDA RELATIVA AO PA-
GAMENTO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LE-
TIVO 2014/2015, DOS ALUNOS GABRIELA VIEIRA 
FERREIRA E LUIS MIGUEL VIEIRA FERREIRA, SO-
LICITADO POR CECÍLIA CRISTINA SOUSA VIEIRA
EDOC/2015/46790
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 05.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o perdão de dívida relativa ao pagamento das refei-
ções escolares referente ao ano letivo 2014/2015, 
dos alunos Gabriela Vieira Ferreira e Luís Miguel 
Vieira Ferreira, solicitado por Cecília Cristina Sousa 
Vieira, nos termos informados.
AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ALMOÇO EM CANTINAS ESCOLARES - PROPOSTA 
DE NÃO ADJUDICAÇÃO
EDOC/2015/42420
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 13.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a não adjudicação do “Ajuste Direto para Presta-
ção de Serviço de Almoço em Cantinas Escolares 
– 2015/2016”, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
A TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E MUNI-
CIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR MA-
NASSES BELMIRO LOPES BARBOSA – PROCESSO 
3991/13-PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SERZE-
DO E PEROSINHO
EDOC/2015/37719
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 13.10.2015”
Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a isenção de 
pagamento de taxas a título de licença de cons-
trução e municipal de urbanização, solicitado por 
Manasses Belmiro Lopes Barbosa, União de Fregue-
sias de Serzedo e Perosinho – Processo nº 3991/13 
- PL, nos termos informados.
ATRIBUIÇÃO A TÍTULO EXCECIONAL DO ESCALÃO 
“A” AO ALUNO RUBIM ALVES SILVA ROCHA SOUSA 
EDOC/2015/43788

Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “ Autorizo. À Câmara. 
13.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir, 
a título excecional, o escalão “A” ao aluno Rubim 
Alves Silva Rocha Sousa, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO E 
AMBIENTE

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “DESFOLHADA 2015”, 
SOLICITADO PELA COOPERATIVA SERVIÇOS QUIN-
TA DA BELA VISTA-URBICOOPE, C.R.L.
EDOC/2015/45836
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 14.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove cên-
timos) relativa à realização do evento “Desfolhada 
2015”, solicitado pela Cooperativa Serviços Quinta 
da Bela Vista – Urbicoope, C.R.L., nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 42,89 (QUARENTA E DOIS 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO EVENTO “MOSTRA DE VELHA-
RIAS”, SOLICITADO PELA FEDERAÇÃO DAS COLE-
TIVIDADES DO DISTRITO DO PORTO
EDOC/2015/45918
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 14.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído no valor 
de € 42,89 (quarenta e dois euros e oitenta e nove 
cêntimos) relativa à realização do evento “Mostra 
de Velharias”, solicitado pela Federação das Coleti-
vidades do Distrito do Porto, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO SOLICITADO PELA UCR – ASSOCIAÇÃO SO-
CIAL, CULTURAL E HUMANITÁRIA
EDOC/2015/48499
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
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apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 14.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, solicitado 
pela UCR – Associação Social, Cultural e Humanitá-
ria, nos termos informados.
APROVAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO 
DA FRENTE FLUVIAL DO RIO DOURO NA ZONA DO 
AREINHO DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/44094
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 13.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o projeto de execução correspondente à constru-
ção do “Passadiço para Ligação Ciclo Pedonal entre 
o Cais de Quebrantões e o Areinho de Oliveira do 
Douro e da Requalificação de Frente Fluvial de Oli-
veira do Douro na zona do Areinho de Oliveira do 
Douro”, nos termos informados.
O Senhor Vereador Firmino Pereira ausentou-se da 
reunião.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
DESPEJO DE MARGARIDA GUEDES DA COSTA AR-
RENDATÁRIA DA HABITAÇÃO SITA NA TRAVESSA 
QUINTA DO FACAS, Nº 100, 2º ESQ. FREGUESIA 
DE SÃO FÉLIX DA MARINHA – OFÍCIO Nº 1837.15.
GS.CA DA GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
EDOC/2015/47563
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 13.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Margarida Guedes da Costa, arrenda-
tária da habitação sita na Travessa Quinta do Facas, 
nº 100, 2º Esq., freguesia de S. Félix da Marinha, 
nos termos da Informação nº 41.15.DAJ.HAB e res-
petivo relatório final da Gaiurb Urbanismo e Habi-
tação EM.
DESPEJO DE MARIA CIDÁLIA VIEIRA SIMÕES AR-
RENDATÁRIA DA HABITAÇÃO SITA NA RUA D. GLÓ-
RIA DE CASTRO, Nº 29-A, 7º Dtº. FRENTE, FRE-
GUESIA DE VILAR DE ANDORINHO – OFÍCIO Nº 
1838.15.GS.CA DA GAIURB URBANISMO E HABI-
TAÇÃO EM
EDOC/2015/47566
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 13.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Maria Cidália Vieira Simões, arrenda-
tária da habitação sita na Rua D. Glória de Castro, 
nº 29 – A, 7º Dtº - Frt, freguesia de Vilar de An-

dorinho, nos termos da Informação nº 40.15.DAJ.
HAB e respetivo relatório final da Gaiurb Urbanismo 
e Habitação EM.
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – SE-
TEMBRO 2015
EDOC/2015/47693
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 05.10.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSOS
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA RE-
LATIVA À UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL, SOLICITADO PELO TRIBUNAL 
DA COMARCA DO PORTO – NÚCLEO DE VILA NOVA 
DE GAIA - PROCESSO Nº 46/15
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 14.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxa relativa à 
utilização do Auditório da Assembleia Municipal, so-
licitado pelo Tribunal da Comarca do Porto – Núcleo 
de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA RE-
LATIVA À UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE AMPUTADOS - PROCESSO Nº 47/15
Foi presente o documento referido em epígrafe, 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente “À Câmara. 14.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa relativa à utili-
zação do Auditório da Assembleia Municipal, solici-
tado pela Associação Nacional de Amputados, nos 
termos informados.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 ho-
ras e 15 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
ata aprovada, por unanimidade, nos termos do dis-
posto no nº 1 do art.º 34.º do CPA, e no nº. 1 do 
art.º 57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 
bem como do n.º 1 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2013.10.25. 
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)
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B.3 ATA N.º 23
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZA-
DA NOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA EM 30 DE OUTUBRO DE 2015
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º. Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;  
- A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa; 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dra Manuela Fernanda da Rocha Garrido
HORA DA ABERTURA: 18 HORAS 
HORA DE ENCERRAMENTO: 20 HORAS e 10 MINU-
TOS

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
PLANO E ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL PARA 
O ANO DE 2016
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.10.2015”
O Sr. Presidente salientou que o presente docu-
mento já sofreu uma alteração estrutural relati-
vamente àquilo que a Câmara Municipal estava a 
trabalhar desde setembro, porque na verdade viu-
-se constrangida a uma necessidade de afetação 
de uma parcela importante de dinheiro, que tem a 
ver com a sentença da VL9 e com aquilo que pode-
rá ser a sentença da ACA e da CIMPOR. Que esse 
é um primeiro elemento que dificulta a montagem 
do presente orçamento. Que o segundo elemento 
inibidor, é a ausência de um referencial em termos 
de financiamento comunitário, ou seja, está-se pe-
rante um orçamento que, pela segunda vez con-
secutiva, não consegue contabilizar, em absoluto, 
financiamentos em grande escala. Aquilo que se 
consegue para já contabilizar, são os financiamen-
tos que estão contratualizados, nomeadamente, as 

escolas EB 2/3 e o PEDU que tem um nível de incer-
teza que se conhece. Em terceiro lugar, deixou uma 
nota das prioridades, porque no fundo a Câmara 
está a assumir como prioridades um conjunto de 
projetos que tem uma continuidade neste manda-
to ou uma continuidade com uma visão estratégica 
para o concelho, que é partilhada, nomeadamente, 
as Encostas do Douro. No que diz respeito à vi-
são estratégica assumida nos últimos dois anos, há 
uma afetação relevante de recursos à rede viária e 
à reabilitação de escolas, agora evoluindo para um 
conjunto de equipamentos que nalguns casos não 
dependem do quadro comunitário, por exemplo, o 
pavilhão de Avintes ou o pavilhão de Canidelo; à 
sede da junta de freguesia de Canelas ou à reabi-
litação de espaços simbólicos como o mercado da 
Afurada ou o Largo da Ponte D. Luís I (tabuleiro 
inferior). Que trata-se de um orçamento que se 
tentou que seja realista, que cumpre muitas das 
erradas recomendações da Lei dos Compromissos 
e que seja um documento que ao mesmo tempo 
inverta um pouco o clima de pessimismo que se vai 
percebendo existir pelo País. Que iniciou-se o docu-
mento com um texto que acredita ser uma peça im-
portante neste debate, que é o balanço daquilo que 
a atual Câmara foi capaz de fazer enquanto manda-
to e enquanto executivo municipal e esse balanço, 
do ponto de vista financeiro mas também do ponto 
de vista de avaliação de investimento, foi outor-
gado pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas 
no anuário financeiro dos Municípios Portugueses. 
Que, apesar de tudo, é um documento conforto, 
porque mostra algum sucesso do modelo de gestão 
da Câmara e, começar o documento desta forma, é 
uma maneira de credibilizar o trabalho que se tem 
pela frente e sobretudo credibilizar este documento 
que já não é uma coletânea de promessas, mas é 
também já um conjunto de projetos ancorados em 
resultados que foram obtidos ao longo destes dois 
anos.
O Sr. Vereador Firmino Pereira disse que se está 
a discutir o PAO para 2016 e está-se a cumprir um 
ritual, porque independentemente da discussão 
que se travar, já se conhece o resultado final desta 
discussão, que é ancorada numa maioria aritmética 
de vereadores que irão aprovar este documento, 
independentemente da discussão que se tiver aqui 
na Câmara. Que os Vereadores do PSD vão apre-
sentar uma intervenção de caráter genérico, que 
será a declaração de voto dos Srs. Vereadores do 
PSD, que é uma interpretação global do orçamento 
da Câmara para 2016, onde manifestam algumas 
preocupações e onde destacam o aumento da des-
pesa corrente e a diminuição das despesas de capi-
tal, nomeadamente dos investimentos. Que o Sr. 
Presidente acabou de referir que não se conhece 
ainda algumas particularidades dos fundos comuni-
tários, mas se não forem esses fundos a salvarem 
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algumas das eventuais aspirações que estão inscri-
tas no PAO/2016, elas não terão materialização, 
porque de facto entre aquilo que é um discurso de 
promessa de algumas intenções, não existe corres-
pondência do ponto de vista financeiro depois no 
orçamento da Câmara. Que basta verificar alguns 
exemplos que são fáceis de traduzir esta intenção 
de concretizar alguns objetivos e depois eles não 
são materializados no ponto de vista financeiro. 
Que a VL10 e a VL5 que estão previstos no PAO 
nem aparecem nas opções do plano com qualquer 
verba. Que o Teatro Almeida e Sousa aparece com 
uma dotação de 5 mil euros; o pavilhão da escola 
EB 2/3 Santa Marinha aparece com uma dotação de 
20 mil euros; a remodelação da piscina de Marave-
di aparece com 25 mil euros; o pavilhão de Canide-
lo aparece com uma dotação de 20 mil euros; a 
marginal do areinho de Avintes aparece com uma 
dotação de 50 mil euros; a travessia pedonal da 
ponte Maria Pia aparece com uma dotação de 500 
euros; o pavilhão de Avintes aparece com uma do-
tação de 50 mil euros; o jardim do Morro aparece 
com uma dotação de 1.000 euros; a feira dos Car-
valhos aparece com uma dotação de 500 euros e o 
mercado da Beira-rio aparece com uma dotação de 
500 euros, sabendo de que há a expetativa de que 
a iniciativa privada fique com esta infraestrutura, 
não sendo necessário a Câmara gastar qualquer 
verba. Que há um conjunto de intenções interes-
santes, mas que depois, por insuficiência de recur-
sos financeiros e não existindo nenhuma alteração 
substancial ao quadro de financiamento da Câmara 
Municipal de Gaia, estas intenções não sairão do 
papel porque não têm correspondência financeira. 
Que não vai discutir a especialidade do PAO/2016, 
porque manifestamente os Vereadores do PSD não 
tiveram muito tempo para ler as grandes opções do 
plano, mas há algumas questões que gostaria de 
apresentar que o deixam confuso e perplexo e que 
são merecedoras de um esclarecimento. Disse que 
o orçamento participativo tem sido uma das ban-
deiras de muitos municípios deste País, indepen-
dentemente da sua cor política, e em Gaia é inexis-
tente. Que os Vereadores do PSD não conhecem, 
até ao momento e passados dois anos, nenhuma 
proposta que tenha surgido desse orçamento parti-
cipativo, que invoca a participação dos cidadãos 
naquilo que é o dever de cidadania de participar na 
gestão municipal e este orçamento de 2016 volta a 
dar pouco prestígio a essa participação, porque tem 
uma rubrica de 11 mil euros, pelo que, admite não 
ser um dos objetivos desta maioria implementar o 
orçamento participativo. Que em relação à Igreja 
da Afurada foi criada uma rubrica nova, pelo que 
pergunta se já foi adjudicado o projeto ao arquiteto 
Siza Vieira e se foi, onde é que está inscrita essa 
despesa no Plano. Em relação às escolas EB 2/3 
que o Sr. Presidente afirmou estarem contratualiza-

das, disse não terem materialização em termos de 
despesa, pois voltam a não ser referenciadas de 
forma individual e existe para estudos e projetos 
1.000 euros e para empreitadas 5.000 euros, pelo 
que os Vereadores do PSD poderiam dizer que, 
olhando para um planeamento plurianual, a grande 
força do investimento recairá sobre 2017, mas 
olhando para a coluna de 2017, aparecem 5.000 
euros, ou seja, aquilo que está contratualizado, não 
está transcrito nas grandes opções do plano. Disse 
que os Vereadores do PSD sabem que este orça-
mento é apresentado ainda com dois meses pela 
frente do ano económico de 2015 e sabem também 
que no final do ano, entrará uma importante arre-
cadação de receita, nomeadamente a nível do IMI e 
que poderá amortizar algumas dívidas que constam 
deste documento, mas salientou que em relação à 
gestão/exploração de cantinas/empresas, o ano 
passado a Câmara Municipal tinha, por esta altura, 
nesta rubrica para 2015, 6 milhões e 700 mil euros 
e agora existe 8 milhões e 800 mil euros, ou seja, 
leva a supor que houve um agravamento nas difi-
culdades de pagamento de 2015 em relação ao 
contrato de fornecimento das refeições escolares. 
Disse existir uma questão que lhe acarreta algumas 
dúvidas, pelo que, perguntou quem é o responsável 
da empreitada de reabilitação dos edifícios de Vila 
d’Este. Se é a Gaiurb ou se é a Câmara, porque no 
ano passado quando colocou esta questão e foi-lhe 
respondido duas coisas: primeiro, que estava inclu-
ído no plano da Câmara esta empreitada, no valor 
de 450 mil euros para se justificar nomeadamente 
o projeto Elena, cujo grau de concretização e reali-
zação era nula ou praticamente inexistente e que 
poderia implicar a devolução de verbas já recebidas 
do Banco Central Europeu. Que a segunda justifica-
ção foi que a Câmara iria fazer uma transferência 
do contrato da Gaiurb para a Câmara. Que durante 
este ano não houve notícia nenhuma dessa transfe-
rência e não foi presente à Câmara a transferência 
desse contrato de empreitada e este ano volta a 
aparecer nas grandes opções do plano a empreita-
da de reabilitação dos edifícios de Vila d’Este – 2ª 
fase/Projeto Elena, agora com 200 mil euros. Disse 
que em 2015 nas grandes opções do plano estava 
prevista uma verba para 2016 de um milhão e 500 
mil euros e agora aparece 200 mil euros e para 
2017 não aparece verba nenhuma. Que a questão 
que coloca é, afinal quem é a entidade gestora da 
empreitada de reabilitação dos edifícios de Vila 
d’Este e porque razão é que esta verba é mantida e 
se tem ou não tem tido execução por parte da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia. Disse verificar 
e é recorrente que em termos das indemnizações 
por responsabilidade civil e conforme a Lei nº 
73/2013, é apresentada a relação de processos 
com responsabilidades contingentes e, aquilo que 
se observa em termos de dotação desta rubrica, é 
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que há uma expetativa de que a Câmara eventual-
mente não seja condenada e portanto não faz por 
isso previsões para esse efeito, porque o valor ins-
crito no PAO são de 137 mil euros para despesas 
correntes e um milhão 175 mil euros para despesas 
de capital, ou seja, não há um provisionamento em 
relação àquilo que será a conclusão destes proces-
sos, que estão nas variadíssimas instâncias de vá-
rios tribunais. Perguntou o que se passa com a RE-
GIE Cooperativa, porque os Vereadores do PSD 
verificam que em relação ao orçamento de 2015 há 
um aumento de dotação de capital social de 50 
para 95 mil euros. Perguntou se a Inovagaia não 
precisa, no próximo ano, de transferências corren-
tes da Câmara, porque o orçamento de 2015 previa 
294 mil euros em transferências correntes e em 
2016 prevê-se 1.000 euros em transferências cor-
rentes. Relativamente ao Parque Biológico, disse 
que o mesmo já no orçamento de 2015 não tinha 
transferências correntes no que concerne a despe-
sas com o pessoal para Águas e Parque Biológico de 
Gaia, pelo que, perguntou o seguinte: se o Parque 
Biológico já está completamente integrado na es-
trutura da Câmara; se o seu pessoal já é funcioná-
rio da Câmara e desde quando; se as despesas de 
funcionamento do referido Parque já estão a ser 
pagas pela Câmara e desde quando e, neste mo-
mento a ser verdade que tudo isto já está na Câma-
ra, quem é o responsável ou diretor do Parque Bio-
lógico. Disse que politicamente ainda não se 
discutiu o interesse, as vantagens e desvantagens, 
o interesse metropolitano da região pelo centro de 
cultura e congressos, mas também acha que não 
faltará tempo para discutir a questão, porque em 
2016 nada de relevante acontecerá em relação a 
este equipamento, porque tem rubricas, isto é, tem 
uma dotação de 2 mil euros; estudos e projetos/
consultadoria e similares 500 euros; aquisição de 
terrenos e expropriações 1.000 euros; construção 
500 euros e presumindo que em 2017 e seguintes 
se vai gastar na construção 16 milhões de euros, ou 
seja, já há uma ideia de qual é o custo de constru-
ção desta infraestrutura que se aponta para os anos 
seguintes. Disse que gostaria de saber como é que 
se chegou a este valor, porque presume que os es-
tudos e projetos/consultadoria e similares ainda 
não arrancaram, pelo que, trata-se de uma estima-
tiva interna. Disse que a preocupação dos Vereado-
res do PSD é o aumento da despesa corrente e a 
redução da despesa de capital e lamenta a forma 
como a parte do relatório é escrita, porque deveria 
ser inovadora e adequar-se ao ano que está em 
discussão, lamentando que o presente relatório 
transcreva exaustivamente passagens e parágrafos 
completos do relatório de 2014.
O Sr. Presidente referiu-se ao aumento das des-
pesas correntes da Câmara Municipal e às despesas 
com o pessoal, dizendo ser verdade que isso tenha 

acontecido porque o aumento deve-se à incorpora-
ção da Gaianima e do Parque Biológico na Câmara. 
Que o Parque Biológico devido à sua internalização 
na Câmara Municipal, vê reduzida a transferência 
por contrato programa para as Águas de Gaia. Que 
se consultarem os dois últimos contratos programa 
entre a Câmara e a Gaianima, verão que o aumento 
de despesa corrente na Câmara, por efeito da inter-
nalização da Gaianima, é muito menor que o valor 
do contrato programa que era transferido para a 
Gaianima. Disse que a segunda questão estrutural 
tem a ver com o texto do PAO e diria que existem 
duas repetições, uma é a repetição do texto e outra 
é a repetição do Sr. Vereador que já no ano passado 
disse o mesmo. Que num documento estratégico, 
as linhas mestras são aquelas que percorrem um 
mandato. Relativamente à questão das obras em 
concreto, disse que o melhor elogio que este pla-
no poderia ter foi o que o Sr. Vereador referiu, é 
que não consegue ver no orçamento a transposição 
dos financiamentos comunitários e tem rubricas de 
1.000 € e de 1.500 €, porque todos sabem que em 
março/2016 vai ocorrer uma auditoria de acompa-
nhamento do Tribunal de Contas, porque durante 
16 anos a prática do Sr. Vereador e dos seus man-
datos foi empolar orçamentos à custa de artificia-
lismos. Que aquilo que esta Câmara está a fazer é 
seguir à regra a Lei que diz que só se pode incluir 
como receita, aquela efetivamente contratualizada 
no âmbito do quadro comunitário, pelo que, não se 
vai inventar receita só para empolar o orçamento. 
Que a verdade é que existe uma série de rubri-
cas de 1.000 euros como é óbvio, porque tem a 
certeza absoluta que o Sr. Vereador não imaginará 
que a Câmara consiga no seu e pelo seu orçamen-
to garantir estes investimentos. Que aquilo que se 
fez foi abrir a rubrica e ter tudo preparado para 
quando o Governo resolver abrir o quadro comuni-
tário, a Câmara Municipal ter capacidade de atuar, 
pelo que, não se trata de desvalorizar os projetos e 
sim cumprir a Lei para depois não deixar heranças 
negativas. Disse que em 2015 a Câmara Municipal 
vai apresentar a melhor execução orçamental dos 
últimos 20 anos e em 2016 o mesmo irá acontecer. 
Disse não estar a brincar com o presente documen-
to, porque quando no mesmo constam rubricas não 
é por chalaça ou por desvalorizar os projetos, mas 
sim por honestidade e cumprimento da Lei e, pela 
sua convicção, a Câmara Municipal vai conseguir 
financiamento e por isso a rubrica tem de constar 
no PAO. Disse o Sr. Vereador e bem que no PAO 
não consta qualquer valor para a VL10, mas ela 
não está explicitada, mas consta também no PAO 
cerca de 4 milhões de euros para indemnizações 
no âmbito da VL10. Relativamente às EB 2/3, disse 
que as mesmas não têm despesa inscrita e nem 
devem ter, porque não estão contratualizadas e a 
Câmara Municipal cumpre a Lei. Que o Sr. Vereador 
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refere que se aumentou a despesa com a Gertal por 
causa do aumento do custo das refeições e se o Sr. 
Vereador estivesse atento, a partir do presente ano 
letivo, a Câmara Municipal está a oferecer lanches 
e pequenos-almoços nas escolas primárias e isso 
foi incluído no concurso. Disse que também ocorreu 
um aumento de despesas com os livros escolares, 
os quais serão generalizados ao 9º ano, como me-
dida de política social. Relativamente ao orçamento 
participativo, disse que o mesmo terá uma razão de 
ser, isto é, a Câmara Municipal no meio desta confu-
são toda, teve que fazer algumas opções e levou-se 
o orçamento participativo para uma espécie de uma 
segunda prioridade. Que apesar de tudo, lembrou 
que a primeira vez que o orçamento participativo 
passou a ter rubrica e a ser uma prioridade ainda 
que de segunda linha, foi no atual mandato, porque 
nos mandatos anteriores isso nunca aconteceu. Re-
lativamente ao Arqt.º Siza Vieira, disse que o con-
trato ainda não está assinado, porque a Câmara Mu-
nicipal só se comprometeu a assiná-lo se o estudo 
prévio fosse do agrado da Câmara Municipal. Que 
o estudo prévio foi apresentado em setembro e ad-
mite que a Câmara Municipal ainda consiga chegar 
a um acordo de valores com o Arqt.º Siza Vieira e, 
se isso acontecer, este ano ou início do próximo, o 
contrato será assumido. Relativamente às questões 
técnicas levantadas, nomeadamente a questão dos 
edifícios de Vila d’Este, disse que a Câmara queria 
incorporar no perímetro do orçamento municipal a 
obra de Vila d’Este, porque a mesma “estourou” 
com a Gaiurb por duas razões: a primeira, porque 
significou um peso brutal no orçamento da Gaiurb 
e depois a Câmara Municipal anterior não cumpriu 
com o que escreveu, isto é, escreveu um docu-
mento em que se comprometia dotar a Gaiurb de 2 
milhões e 400 mil euros da PROHABITA, que fica-
ram a dever desde 2009. Disse que a atual Câmara 
Municipal não conseguindo trazer para o perímetro 
municipal a obra de Vila d’Este, decidiu manter e 
reforçar as transferências para a Gaiurb e cumprir 
o contrato programa, o qual nunca foi cumprido nos 
últimos 6 anos do anterior mandato. Relativamente 
à questão da CIMPOR, disse que quando recebeu o 
processo, recebeu-o já transitado em julgado, em 
discussão de uniformização de jurisprudência no 
Tribunal Constitucional ou no Supremo e recebeu 
o processo com uma indemnização de 32 milhões 
de euros e uma semana e meia após ter tomado 
posse, o crédito de 32 milhões de euros da CIMPOR 
foi vendido à pressa a um fundo no Luxemburgo 
por 11 milhões de euros e, pessoalmente, pegou 
nesse dossier e outros e informalmente entregou-
-os na Polícia Judiciária e no Ministério Público, pe-
dindo que averiguassem e lhe dissessem quem são 
os nomes dos detentores do Fundo Imobiliário que 
está no Luxemburgo. Que entretanto a Câmara Mu-
nicipal passou de uma indemnização de 32 milhões 

de euros para 3 milhões e 500 mil euros e esta 
redução deveu-se a si mesmo. Relativamente à RE-
GIE Cooperativa, disse ainda não haver visto do Tri-
bunal de Contas. No que diz respeito à Inovagaia, 
disse que a Lei passou a impedir que a Câmara pos-
sa fazer transferências correntes para as empresas 
municipais e associações ou societárias em que a 
Câmara participe, esperando que o novo orçamento 
de Estado revogue esta Lei e permita as Câmaras 
Municipais fazer transferências para as societárias. 
Relativamente ao Parque Biológico, disse estar in-
ternalizado e que os funcionários foram cedidos em 
acordo de cedência para a Câmara Municipal. Disse 
que os contratos estão a ser internalizados, liber-
tando as Águas de Gaia. Que, neste momento está 
em discussão a direção do Parque Biológico. No que 
diz respeito ao Centro de Congressos, disse exis-
tir pouca verba inscrita porque a Câmara Municipal 
não recorreu a consultadoria externa, mas sim a 
técnicos da Câmara que elaboraram um estudo que 
não acarretou qualquer despesa. Que a única coisa 
que a Câmara Municipal poderá ter de recorrer ao 
exterior é fazer o projeto do AVAC, porque a Câma-
ra Municipal não tem capacidade para o fazer. Que 
numa questão de honestidade e na lógica pluria-
nual para 2017/2018, dotou-se uma verba de 16 
milhões de euros, mas a sua expetativa é que a Câ-
mara Municipal tenha ainda que fechar o assunto e 
existem duas modalidades para o resolver. Uma, a 
Câmara Municipal pega no projeto, lança uma em-
preitada, faz a obra e inaugura; a outra, é arranjar 
dois ou três parceiros em que um construa um ho-
tel e pague uma parte do equipamento e, o outro, 
construa um centro comercial e pague outra parte 
do equipamento e, no fim, a Câmara Municipal o 
que tem que colocar no local é uma quantia irrisó-
ria para fazer os arranjos exteriores e para pagar 
uma espécie de aluguer ou de renda de utilização, 
sempre que necessitar e, nessa altura, a Câmara 
tem um modelo de EuroParque que é assumido por 
privados ou por um consórcio de privados em que 
o Município é apenas o motor dos investimentos.
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto disse que na im-
possibilidade de votar o presente documento na 
especialidade, subscreve a declaração de voto dos 
Srs. Vereadores do PSD. Que entende que Vila Nova 
de Gaia é merecedora da criação de um conselho 
solidário onde se possa abarcar todas as políticas 
sociais de maior relevância, para que tenha uma 
maior projeção a nível municipal e não só. Rela-
tivamente ao apoio aos idosos nesta componente 
social, quando reafirma um reforço de valências do 
centro de dia e criação de centros de noite, entende 
que a Câmara Municipal deveria reforçar as IPSS’s 
que já têm uma certa resposta dada no terreno so-
cial, apoiando assim o alargamento dessas respos-
tas que a Câmara pretende levar a efeito durante 
os fins de semana e também reforçar outra ques-
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tão, pois entende que no valor global de 600 mil 
euros, deve priorizar o mérito dessas instituições 
por aquilo que fazem não só junto da sua comu-
nidade, mas também nas freguesias e no próprio 
município de Vila Nova de Gaia. Disse que anali-
sando o orçamento, concluiu que a Câmara tem 
uma despesa previsional de 157 milhões 691 mil 
870 euros, onde 112.849,00 euros dizem respeito a 
despesas correntes e 44.482,390 euros a despesas 
de capital, o que gostaria de perguntar o seguinte: 
é verdade que neste resumo de despesas de 2006, 
nas despesas com o pessoal há um aumento e há 
também juros e encargos, isto é, a rubrica de juros 
e outros encargos que tinha uma tendência de de-
créscimo até 2013, voltará a subir pelo terceiro ano 
consecutivo e, neste contexto, está prevista uma 
redução de subsídio de 6 milhões para 2 milhões 
201 mil euros. No que diz respeito ao resumo da 
receita, prevê-se para 2016 o valor de 157 milhões 
691 mil 870 euros e existe o valor da receita de 126 
mil 609 euros e receitas correntes de 30 milhões e 
82 mil euros, o que significa que se tem 80,29% do 
total das receitas e as receitas de capital represen-
tam 19,71%. Que constata que 94.866,225 euros 
correspondem a 60,16% do total da receita do mu-
nicípio, no âmbito das receitas próprias. Aquilo que 
se verifica é que há um aumento da receita estima-
da para o próximo ano, sendo esta que vai ser feita 
através da base dos impostos diretos e indiretos e 
com os ativos financeiros, pelo que, que gostaria 
de saber a que é que os mesmos correspondem. 
Relativamente ao resumo das opções do plano para 
2016 e na análise que faz, destaca-se o desinvesti-
mento em algumas áreas, nomeadamente na com-
ponente social (saúde, turismo e ação social). Que 
quando se lê o documento e a própria introdução, 
verifica-se o interesse numa aposta forte no tu-
rismo que é um mercado que se deve fomentar e 
explorar. Referiu-se aos compromissos plurianuais, 
dizendo haver um aumento de 256% para 2016, 
comparando com 2015.
O Sr. Presidente disse ter desbloqueado quase to-
das as obras deixadas penduradas pelo executivo 
anterior com financiamento comunitário. Relativa-
mente às questões técnicas colocadas pelo Sr. Ve-
reador, disse que uma parte está respondida pela 
auditoria do Tribunal de Contas, que é pública, e 
que é a questão dos ativos financeiros. É verdade 
que há um aumento acentuado, porque a Câma-
ra Municipal teve de cumprir a recomendação do 
Tribunal de Contas, tendo apenas contestado duas 
recomendações. No que diz respeito à Terceira Ida-
de e às IPSS’s, disse que enquanto no ano passado 
o bolo da ação social estava na ação social, este 
ano a Câmara Municipal distribuiu o apoio direto 
às instituições. Relativamente à questão da área 
do turismo, disse não haver desinvestimento, mas 
contabilisticamente há, ou seja, no ano passado a 

Câmara Municipal tinha provisionado para o turis-
mo uma série de despesas que depois no decorrer 
do ano 2015 originou a sua desorçamentação. Por 
exemplo, a Câmara Municipal no ano passado tinha 
a perspetiva que o mercado da Beira-rio fosse uma 
reabilitação feita com investimento municipal, mas 
neste momento não fazia sentido investir quando o 
mercado vai ser concessionado. No que diz respeito 
às despesas correntes, houve uma descida nomea-
damente no turismo, no fundo de emergência e em 
outros domínios e espera que em 2017 quando a 
Câmara Municipal tiver de apreciar o balanço deste 
plano, todos possam entender o porquê da diminui-
ção, a qual permitiu a distribuição de verbas.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos 
a favor e 2 votos contra dos Srs. Vereadores Fir-
mino Pereira e Dr. Elísio Pinto, aprovar o Plano e 
Orçamento, as Normas de Execução Orçamental e 
o Mapa de Pessoal para 2016 do Município de Vila 
Nova de Gaia.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DO PSD 
SOBRE OPÇÕES DO PLANO PARA 2016
“Votamos contra este documento, porque não nos 
cansamos de referir que a maioria socialista na sua 
forma de gestão e o próximo ano é uma linha de 
continuidade é apática, sem rasgo de criatividade e 
de ambição sombria.
Em 2016, teremos Menos Gaia, em termos de con-
cretização de projetos com realidade factual e con-
creta.
No documento escrito do relatório do Plano de In-
vestimentos temos uma listagem de objetivos, que 
não passam de virtuais, dado que não têm corres-
pondência financeira ou são dotados de verbas me-
ramente simbólicas.
A VL5, VL10, não aparecem com qualquer verba, 
Feira dos Carvalhos dotação de 500 euros, Pavilhão 
de Avintes dotação de 50 mil euros, Travessia Pe-
donal da Ponte Maria Pia dotação 500 euros, Teatro 
Almeida e Sousa dotação 5 mil euros, Pavilhão da 
E,B – 2/3 de Santa Marinha dotação de 20 mil eu-
ros, Pavilhão de Canidelo dotação de 20 mil euros, 
Remodelação da Piscina de Maravedi dotação de 25 
mil euros, entre outros exemplos de poderíamos 
dar.
Ou seja, as intensões de lançamento de projetos, 
não têm repercussão financeira para os fazer sair 
do papel.
A realidade para 2016, é de ausência geral de ter-
mos novos investimentos, numa Câmara Municipal 
que espelha neste documento, uma “salada de fru-
tas” de intenções, não se distinguindo os desígnios 
programáticos que a maioria socialista pretende 
para o Município.
Este Orçamento para 2016, consegue, numa men-
sagem repetida de dificuldades financeiras, apre-
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sentar o maior volume de Despesas Correntes de 
todos os Orçamentos anteriores da maioria socia-
lista. Entre o Orçamento de 2014 (primeiro da atual 
gestão) a Despesas Correntes para 2016 crescem 
6 milhões e 800 mil euros. Teremos em 2016 um 
gasto previsível de Despesas Correntes de 112 849 
480,00 euros.
É preocupante este recorde das Despesas Corren-
tes, que denota pouco esforço na contenção, trans-
mitindo uma imagem de gestão da Câmara Munici-
pal que não manifesta preocupação nos cortes das 
despesas deste género.
Já as Despesas de Capital (Investimento), tem o 
menor valor dos Orçamentos apresentados pela 
maioria socialista. Em relação a 2014 a diferença 
global é menor em cerca de 33 milhões de euros. O 
Investimento para 2016 tem um valor previsível de 
44 842 390,00 euros.
É preocupante o aumento da diferença entre o que 
se gasta em Despesas Correntes quando compara-
das com as Despesas de Capital (investimentos).
Uma novidade a destacar. Este Orçamento para 
2016 aumenta o fosso da diferença entre gastos 
correntes e investimentos, pela negativa.
Aumento das Despesas com Pessoal, Aumento da 
Aquisição de Bens e Serviços não deixam espaço 
de manobra para a afetação de verbas no investi-
mento.
Em relação ao Orçamento de 2014 temos um au-
mento significativo dos Impostos Diretos (onde 
estão incluídos o IMI e Derrama), um aumento 
de cerca de 8 milhões de euros. Que significa um 
maior esforço dos munícipes contribuintes (dotação 
em 2016 de Impostos Diretos de 65 662 810,00 
milhões de euros).
Não temos portanto, no capítulo do lançamento de 
impostos uma Câmara Municipal amiga dos Gaien-
ses.
Os aparentes grandes desígnios da maioria socia-
lista nas políticas imateriais, são uma mera ficção, 
longe das palavras contundentes. A Educação tem 
uma dotação de 6%, Cultura dotação de 1,46%, 
Acção Social 0,66%, Turismo dotação de 0,40% do 
total das Grandes Opções do Plano.
Muitos Municípios têm aplicado o Orçamento Par-
ticipativo, aumentando dessa forma a participação 
cívica dos cidadãos e aprofundando a proximidade 
da gestão municipal. Até hoje, desconhecemos al-
guma realização que tenha surgido neste espaço e 
para 2016 nada de relevante acontecerá com uma 
dotação de 11 mil euros.
Apesar das palavras de Rigor e Transparência muito 
utilizadas no documento, não são, transcritas para 
o Orçamento de 2016 as previsões de custos com 
processos judiciais que estão em curso.
Nesta área uma boa notícia em relação ao processo 
da Cimpor. Se no Orçamento de 2015 era apresen-
tado um valor previsível de 30 milhões de euros a 

pagar pela Câmara, agora no Orçamento de 2016 é 
apresentado um valor de 3 milhões e 500 mil euros 
como previsível de valor a pagar pelo Município.
Já não falamos do Órgão Executivo que aprecia este 
documento que é o mais importante para a vida fu-
tura de Gaia, falamos no respeito pelos Munícipes 
e o que verificamos é que a maioria socialista, in-
terpreta pela força dos seus votos, um desrespeito 
na apresentação deste programa de governo mu-
nicipal.
Dizemos isto com pena, porque cada Plano e Orça-
mento deveria anualmente ser adaptado com prag-
matismo a uma realidade futura. Não é o que acon-
tece porque na parte escrita do Plano para 2016 
são copiados na íntegra parágrafos completos do 
Plano de 2014.
Citemos o que está transcrito no Plano de 2016 
“Neste contexto e pela manifesta prioridade, o in-
vestimento deverá incidir na renovação dos meios 
ligeiros de transporte, com a aquisição de viaturas 
mistas de seis lugares (4 unidades). As restantes 
viaturas pesadas (4 camiões, 1 máquina retroesca-
vadora, 2 tratores agrícolas com pá carregadora), 
não sendo menos importantes, contudo face ao ele-
vado investimento necessário à sua substituição e 
pese embora o elevado número de anos de trabalho 
acumulados (média 18,5 anos e 399 000 Km)….”
Este exemplo, como muitos parágrafos, estão exa-
tamente transcritos no Plano de 2014.
Consideramos inapropriado copiar partes do Plano 
de 2014, ou porque considerem este ato de apre-
sentação deste documento um ritual sem sentido, 
ou, manifestamente a gestão municipal tem ausên-
cia de novos conceitos e novas ideias.
Votamos contra o Plano e Orçamento para 2016, 
porque assistimos contrariados a um Executivo 
desmotivado, sem garra, sem ambição, não fugin-
do da enganosa publicidade de que a mãe de todas 
as culpas é a “herança” do passado.
Os Vereadores do PSD
Firmino Pereira
Elísio Pinto
Gaia, 30 de Outubro de 2015”
E nada mais havendo a tratar, quando eram 20 ho-
ras e 10 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
ata aprovada, por unanimidade, nos termos do dis-
posto no nº 1 do art.º 34.º do CPA, e no nº. 1 do 
art.º 57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 
bem como do n.º 1 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2013.10.25.     
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)
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C.1. DESPACHOS

DESPACHO N.º 66/PCM/2015
Considerando, 
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, do Presiden-
te da Câmara; 
Que o Presidente da Câmara pode delegar a sua 
competência nos dirigentes máximos das respeti-
vas unidades orgânicas em várias matérias previs-
tas na lei, designadamente no âmbito da gestão e 
direção dos recursos humanos. 
A necessidade de ajustamento das competências e 
delegação já efetuada por meu despacho n.º 35/
PCM/2015 com as exigências do respetivo serviço;
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 44º 
do Código de Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.5 4/2015 de 7 de janeiro e 
no uso da competência que me é conferida pelo ar-
tigo 38º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro: 
Delego e subdelego, com poderes de subdelegação, 
na Senhora Diretora Municipal para a Inclusão So-
cial, Eng.ª Vera Lúcia Branco Pacheco, no âmbito 
dos serviços sob a sua responsabilidade orgânica, 
as seguintes competências: 
1) Genericamente, despachar todos os assuntos da 
Direção Municipal, executar as deliberações da Câ-
mara Municipal e os meus despachos e orientações, 
bem como assinar a respetiva correspondência ex-
pedida com destino a quaisquer entidades ou orga-
nismos públicos e particulares; 
2) Organizar todos os serviços da Direção Munici-
pal, bem como definir as suas funções, competên-
cias e recursos; 
3) Decidir sobre o apetrechamento das escolas do 
1º ciclo do ensino básico; 
4) Organizar a componente de apoio à família nas 
escolas do 1º ciclo do ensino básico e nos estabele-
cimentos de educação pré-escolar, no que se refere 
ao fornecimento de refeições, ao prolongamento do 
horário e disponibilização de material didático e pe-
dagógico;
5) Organizar o funcionamento das atividades de 
enriquecimento curricular nas escolas do 1º ciclo 
do ensino básico relativamente à tutela pedagógi-
ca, orientações programáticas e definição do perfil 
de formação e habilitações dos professores; 
6) Gerir o pessoal afeto às escolas do 1º ciclo do 
ensino básico e nos estabelecimentos de educação 
pré-escolar, designadamente pessoal não docente e 
professores das atividades de enriquecimento cur-
ricular, nos termos determinados por lei; 
7) Decidir no âmbito da gestão de recursos hu-
manos afetos às unidades integrantes na Direção 
quanto às seguintes matérias: 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo regu-

lar funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público; 
b) Justificar faltas; 
c) Homologar a avaliação de desempenho dos tra-
balhadores da Direção em que a Diretora não tenha 
sido avaliadora. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 15 de se-
tembro de 2015 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N.º 67/VEC/2015
Considerando, 
Que é competência do Presidente da Câmara fixar 
as funções e competências dos Vereadores, incum-
bindo-os de tarefas específicas; 
Que o Presidente da Câmara, no âmbito dessa 
competência, bem como da delegação que lhe foi 
conferida em reunião de Câmara de 25 de outubro 
de 2013, delegou e subdelegou em mim as com-
petências constantes do seu despacho n.º 143/
PCM/2013 de 1 de novembro; 
Que, nos termos desse despacho, conferiu-me ain-
da poderes de subdelegação nos dirigentes máxi-
mos das respetivas unidades orgânicas em várias 
matérias previstas na lei, designadamente no âm-
bito da gestão e direção dos recursos humanos. 
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 44º 
do Código de Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto- Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro e 
no uso da competência que me é conferida pelo ar-
tigo 38º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro: 
Delego e subdelego, com poderes de subdelegação, 
na Senhora Diretora Municipal para a Inclusão So-
cial, Eng.ª Vera Lúcia Branco Pacheco, no âmbito 
dos serviços sob a sua responsabilidade orgânica, 
as seguintes competências: 
1) Genericamente, despachar todos os assuntos da 
Direção Municipal, executar as deliberações da Câ-
mara Municipal e os meus despachos e orientações, 
bem como assinar a respetiva correspondência ex-
pedida com destino a quaisquer entidades ou orga-
nismos públicos e particulares; 
2) Organizar e gerir a rede de transportes escola-
res, incluindo o transporte de crianças com neces-
sidades educativas especiais; 
3) Garantir o fornecimento de refeições escolares 
nas escolas do ensino básico, assegurando a gestão 
dos refeitórios; 
4) Aprovar medidas de apoio social no âmbito dos 
projetos educativos promovidos pelas escolas do 1º 
ciclo do ensino básico e pré-escolar;
5) Promover parcerias com as entidades compe-
tentes da administração central e instituições par-
ticulares de solidariedade social, na prestação de 
serviços e apoio a pessoas em situação de vulne-
rabilidade; 
6) Autorizar ações de angariação de receitas para 

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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fins de beneficência e assistência através da reali-
zação de peditórios de rua, no âmbito territorial do 
Município, nos termos legais; 
7) Decidir no âmbito da gestão de recursos hu-
manos afetos às unidades integrantes na Direção 
quanto às seguintes matérias: 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo regu-
lar funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público; 
b) Justificar faltas; 
c) Homologar a avaliação de desempenho dos tra-
balhadores da Direção em que a Diretora não tenha 
sido avaliadora. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 15 de se-
tembro de 2015 
A Vereadora do Pelouro, (Elisa Cidade)

DESPACHO N.º 68/VJGA/2015
Considerando, 
Que é competência do Presidente da Câmara fixar 
as funções e competências dos Vereadores, incum-
bindo-os de tarefas específicas;
Que o Presidente da Câmara, no âmbito dessa com-
petência, bem como da delegação que lhe foi con-
ferida em reunião de Câmara de 25 de outubro de 
2013, delegou e subdelegou em mim as competên-
cias constantes do seu despacho n.º 33/PCM/2014 
de 7 de maio; 
Que, nos termos desse despacho, conferiu-me ain-
da poderes de subdelegação nos dirigentes máxi-
mos das respetivas unidades orgânicas em várias 
matérias previstas na lei, designadamente no âm-
bito da gestão e direção dos recursos humanos. 
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 44º 
do Código de Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro e 
no uso da competência que me é conferida pelo ar-
tigo 38º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro: 
Delego e subdelego, com poderes de subdele-
gação, na Senhora Diretora Municipal para a 
Inclusão Social, Eng.ª Vera Lúcia Branco Pa-
checo, no âmbito dos serviços sob a sua res-
ponsabilidade orgânica, as seguintes compe-
tências: 
1) Genericamente, despachar todos os assuntos da 
Direção Municipal, executar as deliberações da Câ-
mara Municipal e os meus despachos e orientações, 
bem como assinar a respetiva correspondência ex-
pedida com destino a quaisquer entidades ou orga-
nismos públicos e particulares; 
2) Promover a instrução dos procedimentos legais 
no âmbito das atividades económicas (feiras, mer-
cados municipais e venda ambulante); 
3) Fiscalizar as feiras do concelho; 
4) Atribuir e adjudicar os locais de venda nas feiras 
retalhistas realizadas em recintos públicos e auto-

rizar a transmissão das licenças de ocupação dos 
locais de venda; 
5) Decidir sobre os pedidos de licenciamento para 
ocupação dos locais de venda nos mercados muni-
cipais, bem como a cedência, transmissão ou per-
muta dos respetivos lugares;
6) Declarar a caducidade das licenças de ocupação 
nos casos previstos na lei; 
7) Implementar a realização de eventos e ativida-
des relacionadas com a atividade económica, cultu-
ral e turística de interesse municipal; 
8) Coordenar os serviços do Centro de Informação 
Autárquica ao Consumidor (CIAC) em articulação 
com o Centro de Informação de Consumo e Arbi-
tragem do Porto; 
9) Dinamizar atividades e eventos de animação 
desportiva e de lazer de interesse público, mobili-
zando os recursos necessários; 
10) Apoiar e desenvolver a prática desportiva re-
gular e de alto rendimento nos seus vários níveis 
e para todos os escalões e grupos de população, 
disponibilizando meios técnicos, humanos e finan-
ceiros adequados; 
11) Promover a atividade física por parte das pes-
soas com deficiência; 
12) Implementar medidas de incentivo e compar-
ticipação financeira ao associativismo desportivo 
junto das instituições de caráter desportivo; 
13) Promover e participar em eventos de âmbito 
turístico de interesse municipal; 
14) Decidir no âmbito da gestão de recursos hu-
manos afetos às unidades integrantes na Direção 
quanto às seguintes matérias: 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo regu-
lar funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público; 
b) Justificar faltas; 
c) Homologar a avaliação de desempenho dos tra-
balhadores da Direção em que a Diretora não tenha 
sido avaliadora. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 15 de se-
tembro de 2015 
O Vereador do Pelouro, (José Guilherme Aguiar)

DESPACHO N.º 69/PCM/2015
De acordo com o n.º 3, ponto 5.2, alíneas b) e g) 
da Estrutura Nuclear e Flexível publicada no DR, 2ª 
Série, n.º 206, em 24.10.2014, compete ao De-
partamento de Assuntos Jurídicos (DAJ)/Divisão de 
Coordenação da Assessoria Jurídica e da Regula-
mentação Municipal (DCAJRM), elaborar pareceres, 
informações ou estudos jurídicos, mediante delibe-
ração ou despacho do Presidente da Câmara, em 
processos administrativos, quando: 
a) Fundamentadamente se levantem dúvidas de 
ordem técnico-jurídica; 
b) Tenham em vista a fundamentação das decisões 
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proferidas pelos diferentes órgãos e pessoal diri-
gente no exercício de poderes delegados; 
c) Tenham em vista coordenar e acompanhar em 
todos os seus trâmites as impugnações administra-
tivas dos atos que delas sejam passíveis. 
Destarte, e de modo a tornar mais célere, mais 
confiável e menos burocrática a tramitação dos 
processos administrativos, produzindo assim os 
resultados desejados, torna-se necessário definir 
procedimentos internos a observar pelas diferentes 
unidades orgânicas, nos processos que sejam sub-
metidos ao DAJ/DCAJRM para apreciação técnico-
-jurídica. 
Os procedimentos internos, divulgados pela pre-
sente circular, têm como objetivo: 
a) O melhor entendimento do funcionamento da 
estrutura orgânica; 
b) A definição adequada das responsabilidades; 
c) A eliminação de procedimentos desnecessários; 
d) A eliminação de desperdício de tempo e recur-
sos;
f) O cumprimento de prazos legalmente fixados; 
e) A eficácia de resultados. 
A inobservância dos procedimentos internos, terá 
como consequência a rejeição liminar dos proces-
sos/pedidos remetidos ao DAJ/DCAJRM e devolu-
ção dos mesmos às respetivas unidades orgânicas, 
para suprimento dos elementos ou informações em 
falta, ficando estas últimas responsáveis por even-
tuais incumprimentos de prazos legalmente fixa-
dos, caso este incumprimento se deva a falta de 
apresentação atempada de elementos/informações 
essenciais à análise técnico-jurídica. 
Neste sentido, são definidos Procedimentos Inter-
nos:

I
Pedidos de parecer, informação ou estudos ao DAJ
Os pedidos de pareceres, informações ou estudos 
jurídicos, por parte das diferentes unidades orgâ-
nicas, devem especificar a dúvida/questão jurídi-
ca que pretendem ver esclarecida, acompanhados 
de todos os elementos necessários, que permitam 
uma análise/estudo cuidado e conclusivo. 
Os pedidos supra mencionados, desde que, devi-
damente fundamentados serão remetidos ao DAJ, 
mediante despacho do Senhor Presidente da Câ-
mara. 

II
Elaboração/análise de contratos ou acordos de co-
laboração
A análise técnico-jurídica relativa a contratos ou 
acordos de colaboração a celebrar entre o Muni-
cípio e entidades terceiras, que sejam submetidos 
ao DAJ, mediante despacho do Senhor Presidente 
da Câmara, devem ser acompanhados de todos os 
elementos necessários à respetiva apreciação. 

III
Proposta de elaboração/alteração de regulamentos

Os pedidos de elaboração/alteração de regulamen-
tos (com eficácia externa e interna) submetidos ao 
DAJ devem ser acompanhados da respetiva nota 
justificativa e de todos os estudos e propostas (in-
cluindo a fundamentação económico-financeira de 
eventuais taxas/preços) necessários à sua elabora-
ção e aprovação final. 

IV
Impugnações administrativas de atos concursais
Sempre que sejam apresentadas impugnações ad-
ministrativas relativas a atos concursais (reclama-
ções ou recursos), dado o carácter de urgência que 
as mesmas revestem, a unidade orgânica receto-
ra, submete imediata e diretamente o pedido de 
apreciação técnico-jurídica ao DAJ, acompanhado 
de todos os elementos indispensáveis à respetiva 
análise, dando conhecimento desse facto ao Se-
nhor Presidente da Câmara Municipal para ulterio-
res trâmites.

V
Reclamações graciosas de atos de liquidação de ta-
xas municipais
De acordo com o artigo 10° da Norma de Controlo 
Interno, ainda em vigor, aprovada na reunião de 
Assembleia Municipal realizada em 29.02.2012 e 
publicada no Boletim Municipal n.º 12, de março 
de 2012, compete à da Divisão Municipal de Execu-
ções Fiscais e da Divisão Municipal Financeira - atu-
almente. Divisão Financeira e de Execuções Fiscais 
(DFEF): 
a) Coordenar as atividades das áreas de contabili-
dade, tesouraria, taxas e licenças, informar sobre 
matéria das suas áreas e, especificamente, no âm-
bito da área de taxas e licenças; 
b) Informar os processos objeto de reclamação dos 
munícipes nesta matéria, de forma a dotá-los de 
elementos fundamentais á decisão; 
De acordo com o n.º 3, 1.6.2, alínea m) da Estrutu-
ra Nuclear e Flexível, é da competência da Direção 
Municipal de Administração e Finanças (DMAF)/ De-
partamento do Planeamento e Controlo Financeiros 
(DPCF)/ DFEF "assegurar a análise das reclamações 
no âmbito do processo tributário em articulação 
com o Departamento de Assuntos Jurídicos (DAJ)";
Por conseguinte, previamente á proposta de re-
messa ao DAJ/DCAJRM, das reclamações graciosas, 
serão observados os procedimentos internos a se-
guir elencados: 
1) O DPCF/DFEF, procede a uma análise sumária 
do teor da reclamação verificando a existência de 
eventuais desconformidades alegadas, nomeada-
mente quanto ao sujeito passivo da taxa e/ou ao 
valor apurado; 
2) Caso tenha sido solicitada a prestação de garan-
tia, nos termos e para efeitos da alínea f) do artigo 
69° do CPPT, o DPCF/DFEF, procede ao cálculo da 
garantia a prestar pelo reclamante e notifica, de 
imediato, a reclamante do valor apurado; 
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3) O DPCF/DFEF propõe de seguida a remessa ao 
DAJ, as informações relativas á análise sumária da 
reclamação, juntando cópia da notificação do valor 
da garantia ao reclamante, caso a mesma haja sido 
solicitada, bem como todos os elementos necessá-
rios á apreciação da reclamação; 
4) O DAJ procede à análise jurídica da reclamação 
graciosa propondo e fundamentando o sentido da 
decisão, remetendo-a ao Senhor Presidente da Câ-
mara, para submissão à votação e apreciação da 
Câmara Municipal.

VI
Notificações remetidas ao Município para verifica-
ção da existência de créditos, com vista à realiza-
ção de penhora por Agente de Execução.
No caso das notificações remetidas por Agentes de 
Execução, para verificação da existência de crédi-
tos do Município, no âmbito de processos que cor-
ram termos nos tribunais em relação a terceiros, 
cabe ao DPCF/DFEF verificar se os créditos existem, 
quais as garantias que os acompanham, em que 
data se vencem e quaisquer outras circunstâncias 
inerentes á execução, competindo-lhe notificar o 
Agente de Execução dentro do prazo estabelecido. 
Sempre que se verifique a necessidade de escla-
recer, fundadamente, alguma questão jurídica, de-
verá a mesma ser clara e imediatamente colocada 
de modo a cumprir os prazos estabelecidos na no-
tificação, para posterior remessa ao DAJ/DCAJRM, 
mediante despacho do Senhor Presidente da Câ-
mara. 
Paços do Concelho, 05 de outubro de 2015. 
O Presidente da Câmara, (Dr. Eduardo Vítor Rodri-
gues)

DESPACHO N.º 70/PCM/2015
Considerando que: 
1. Nos últimos anos temos assistido a alterações 
legislativas significativas, designadamente, no que 
concerne à forma do procedimento da atividade 
administração pública, bem como, à introdução de 
medidas de simplificação administrativa; 
2. Este Município terá que, necessariamente, dar 
cumprimento a estas medidas, mediante uma res-
posta adequada, conciliando a prossecução do in-
teresse público com o respeito pela legalidade, de-
signadamente através da atividade regulamentar; 
3. O Código do Procedimento Administrativo, no 
que respeita aos regulamentos administrativos, 
veio consagrar um regime substantivo (inexistente 
até à data), no qual se encontram previstas as con-
sequências da omissão de regulamentos devidos; 
4. Pelo mesmo Código, estão legitimados os inte-
ressados diretamente prejudicados pela omissão 
da atividade regulamentar, a requerer essa emis-
são, sem prejuízo da respetiva tutela jurisdicional; 
5. É necessário adequar os regulamentos munici-
pais com eficácia externa, a esta nova realidade 

administrativa, e proceder á respetiva atualização; 
6. É ainda necessário, densificar em regulamento 
municipal normas decorrentes de alterações legis-
lativas, cuja competência foi cometida aos municí-
pios, e que carecem de regulamentação;
Determino: 
I. A Revisão de todos os Regulamentos Municipais 
com eficácia externa, em vigor no Município de Vila 
Nova de Gaia. 
a) Tal revisão implica, a compilação de todos os 
regulamentos municipais em vigor, num documen-
to único designado por "Regulamentos Municipais" 
que, será sistematizado por Partes (ou áreas de 
atuação municipal), constituindo cada Parte (área) 
um regulamento autónomo; 
b) O projeto de revisão de todos os regulamentos 
municipais com eficácia externa, esteja concluído 
no prazo de 180 dias, a contar da data do presente 
Despacho. 
Para o efeito, determino ainda: 
II. A constituição de um Grupo de Trabalho, desig-
nando como equipa técnica permanente da Revisão 
dos Regulamentos Municipais, os seguintes colabo-
radores:
Sra. Dra. Paula Teixeira;
Sra. Dra. Conceição Rodrigues;
Sra. Dra. Alexandra Gonçalves;
Sr. Dr. Brito da Silva;
Sr. Dr. Pedro Mota e Costa;
Sr. Arq. Carlos Bogas 
a) O Grupo de Trabalho será coordenado pelo De-
partamento de Assuntos Jurídicos; 
b) De acordo com os Regulamentos Municipais a 
rever, será designado um colaborador de cada uni-
dade orgânica, por indicação do dirigente máximo 
do serviço, que integrará o Grupo de Trabalho; 
c) A metodologia de trabalho assenta no plano de 
gestão definido pela equipa técnica permanente, 
sob a coordenação do Departamento de Assuntos 
Jurídicos;
d) Qualquer iniciativa relativa às áreas de regula-
mentação administrativa, será sempre articulada 
com a equipa técnica permanente e devidamente 
enquadrada na estratégia de revisão, sob pena de 
responsabilidade individual e da respetiva unidade 
orgânica; 
e) Os serviços municipais envolvidos, em especial 
os respetivos dirigentes das unidades orgânicas, 
assegurarão a colaboração dos colaboradores de-
signados, e as condições necessárias para o desen-
volvimento deste projeto de revisão, que se con-
sidera ser de relevante utilidade e interesse para 
todo o Município. 
Vila Nova de Gaia, 2015-10-05 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)
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DESPACHO N.º 71/VDS/2015
Considerando, 
Que é competência do Presidente da Câmara fixar 
as funções e competências dos Vereadores, incum-
bindo-os de tarefas específicas; 
Que o Presidente da Câmara, no âmbito dessa 
competência, bem como da delegação que lhe foi 
conferida em reunião de Câmara de 25 de outubro 
de 2013, delegou e subdelegou em mim as com-
petências constantes do seu despacho n.º 144/
PCM/2013 de 1 de novembro; 
Que, nos termos desse despacho, conferiu-me ain-
da poderes de subdelegação nos dirigentes máxi-
mos das respetivas unidades orgânicas em várias 
matérias previstas na lei, designadamente no âm-
bito da gestão e direção dos recursos humanos. 
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 44º 
do Código de Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto- Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro e 
no uso da competência que me é conferida pelo ar-
tigo 38º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro: 
Delego e subdelego, com poderes de subdele-
gação, na Senhora Diretora Municipal para a 
Inclusão Social, Eng.ª Vera Lúcia Branco Pa-
checo, no âmbito dos serviços sob a sua res-
ponsabilidade orgânica, as seguintes compe-
tências: 
1) Genericamente, despachar todos os assuntos da 
Direção Municipal, executar as deliberações da Câ-
mara Municipal e os meus despachos e orientações, 
bem como assinar a respetiva correspondência ex-
pedida com destino a quaisquer entidades ou orga-
nismos públicos e particulares; 
2) Promover e apoiar eventos culturais de interes-
se municipal, disponibilizando os recursos técnicos, 
humanos e financeiros adequados; 
3) Decidir no âmbito da gestão de recursos hu-
manos afetos às unidades integrantes na Direção 
quanto às seguintes matérias: 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo regu-
lar funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público;
b) Justificar faltas; 
c) Homologar a avaliação de desempenho dos tra-
balhadores da Direção em que a Diretora não tenha 
sido avaliadora. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 15 de se-
tembro de 2015 
O Vereador do Pelouro, (Delfim Sousa)

DESPACHO N.º 72/DMUA/2015
Considerando. 
Que é competência do Presidente da Câmara Mu-
nicipal fixar as funções e competências dos verea-
dores e, bem assim, incumbi-los de tarefas espe-
cíficas; 

Que a Senhora Vereadora Eng.ª Mercês Ferreira, 
no âmbito desta competência, bem como da dele-
gação que lhe foi conferida em Reunião de Câmara 
de 25 de Outubro de 2013, subdelegou em mim as 
competências constantes do seu despacho n.º 64/
VMRF/2015 de 21 de setembro; 
Que, de acordo com o estabelecido no supracita-
do despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação; 
Assim: 
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 44.º do 
Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 07 de janeiro, e no 
uso da competência que me é conferida pelo art.º 
38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Se-
tembro, 
Subdelego no Senhor Diretor de Departamento 
Municipal de Ambiente, Dr. Nuno Fernando da 
Ascenção Gomes Oliveira, para além das com-
petências que decorrem do Regulamento dos Ser-
viços Municipais de Vila Nova de Gaia, as seguintes 
competências na área da unidade orgânica, Depar-
tamento de Ambiente: 
a) Genericamente despachar todos os assuntos re-
lativos à área funcional do Departamento, de mero 
expediente, em particular no que se refere às áre-
as do ambiente urbano e espaço público, jardins, 
espaços verdes e parques urbanos; salubridade 
pública; executar as deliberações da Câmara, após 
orientações e correspondente despacho da Diretora 
Municipal de Urbanismo e Ambiente, respeitantes 
aos mesmos, bem como assinar a respetiva cor-
respondência expedida, com destino a entidades 
públicas e organismos particulares;
b) Avaliar e informar sobre todos os procedimen-
tos, no sentido do cumprimento da legislação e 
regulamentos municipais em vigor em matéria de 
ambiente; 
c) Garantir o cumprimento das leis, posturas e re-
gulamentos municipais no âmbito daquela área; 
d) Promover a sustentabilidade energética no con-
celho; 
e) Promover um plano de desenvolvimento susten-
tável do concelho; 
f) Promover a elaboração de estudos com incidên-
cia ou impacto ambiental; 
g) Promover o aumento da consciência ambiental 
coletiva através de programa permanente de edu-
cação ambiental; 
h) Assegurar o desenvolvimento de um programa 
de uso eficiente de água; 
i) Participar e apoiar projetos nacionais e interna-
cionais de gestão ambiental; 
j) Efetuar a correta articulação com os outros servi-
ços municipais, por forma a garantir a correta ges-
tão do pessoal e equipamento afeto aos serviços;
k) Colaborar com os Serviços das Empresas Muni-
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cipais; 
I) Proceder à avaliação em matéria de espaços ver-
des dos projetos de construção de edifícios e lotea-
mentos, no âmbito das operações urbanísticas;
m) Quanto à aplicação do Regulamento Geral do 
Ruído, a competência para: 
a. Propor medidas cautelares adequadas à cessa-
ção de fontes de ruído suscetíveis de causar inco-
modidade; 
b. Emissão de licenças especiais de ruído, autori-
zando e fixando aas condições para o exercício de 
atividades ruidosas temporárias; 
c. Avaliar o cumprimento dos requisitos acústicos 
em atividades cujo licenciamento e/ou autorização 
de utilização /funcionamento seja da competência 
da Câmara Municipal. 
n) Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a cor-
respondência recebida e os pedidos de junção de 
documentos, pareceres ou outros, necessários à 
elaboração de despacho final na área do Departa-
mento de Ambiente; 
o) Promover a atempada conferência de faturas re-
lativas a contratos em execução no âmbito da ati-
vidade em curso;
p) No âmbito da gestão de recursos humanos, pra-
ticar os seguintes atos: 
a. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a esta matéria com respeito pelo 
interesse dos serviços;
b. Justificar faltas; 
c. Proceder à homologação da classificação de ser-
viço dos funcionários no caso em que o delegado 
não tenha sido notador. 
Ratifico os atos anteriormente praticados pelo Se-
nhor Diretor de Departamento Municipal de Am-
biente, Dr. Nuno Fernando da Ascenção Gomes Oli-
veira, nas matérias agora subdelegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 7 de ou-
tubro de 2015 
A Diretora Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
(Luísa Lima Aparício)

DESPACHO N.º 73/DMIS/2015
Considerando, 
A subdelegação de competências que me foi con-
ferida pela Sra. Vereadora do Pelouro da Educação, 
pelo seu despacho n.º 67/VEC/2015 de 15 de se-
tembro de 2015 e pelo Sr. Vereador do Pelouro das 
Atividades Económicas e Desenvolvimento Econó-
mico, pelo seu despacho n.º 68/VJGA/2015 de 15 
de Setembro de 2015; 
Que nos termos daqueles despachos de delegação 
de competências, foi-me expressamente concedida 
a faculdade de subdelegação. 
Assim, ao abrigo do n.º 3 do art.º 44º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pela Lei n.º 
4/2015 de 7 de janeiro, subdelego, com poderes 

de subdelegação, na Senhora Diretora do De-
partamento Municipal de Ação Social e Ativi-
dades Económicas, Dra. Cláudia Susana Lobo 
Pais Teixeira, no âmbito dos serviços sob a 
sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências: 
1) Genericamente, despachar todos os assuntos da 
Direção Municipal, executar as deliberações da Câ-
mara Municipal, os despachos e orientações do Pre-
sidente da Câmara respeitante aos mesmos, bem 
como assinar a respetiva correspondência; 
2) Promover parcerias com as entidades compe-
tentes da administração central e instituições par-
ticulares de solidariedade social, na prestação de 
serviços e apoio a pessoas em situação de vulne-
rabilidade; 
3) Autorizar ações de angariação de receitas para 
fins de beneficência e assistência através da reali-
zação de peditórios de rua, no âmbito territorial do 
Município, nos termos legais; 
4) Proceder à instrução de todos os procedimentos 
no âmbito dos serviços de apoio às empresas, ao 
emprego e às atividades económicas (Feiras, Mer-
cados, Venda Ambulante e Metrologia), em cum-
primento da legislação e regulamentos municipais 
em vigor. 
5) Gerir as feiras do concelho; 
6) Coordenar o funcionamento do Centro de Infor-
mação Autárquico ao Consumidor (CIAC). 
7) No âmbito da gestão e direção de recursos hu-
manos afetos àqueles serviços, decidir quanto às 
seguintes matérias: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; 
- Justificar faltas; 
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador;
Ratifico os atos anteriormente praticados pela Se-
nhora Diretora do Departamento Municipal de Ação 
Social e Atividades Económicas, Dra. Cláudia Susa-
na Lobo Pais Teixeira Gomes, no âmbito das maté-
rias agora subdelegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 12 de Ou-
tubro de 2015 
A Diretora Municipal para a Inclusão Social, (Vera 
Pacheco)

DESPACHO N.º 74/DMIS/2015
Considerando, 
A subdelegação de competências que me foi confe-
rida pelo Senhor Presidente da Câmara pelos des-
pachos n.º 35/PCM/2015 de 30 de junho e n.º 66/
PCM/2015 de 15 de setembro de 2015, e pela Sra. 
Vereadora do Pelouro da Educação, pelo seu despa-
cho n.º 67/VEC/2015 de 15 de setembro de 2015;
Que nos termos daqueles despachos de delegação 
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e subdelegação de competências, foi-me expressa-
mente concedida a faculdade de subdelegação. 
Assim, ao abrigo do n.º 3 do art.º 44º do Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.5 4/2015 de 7 de janeiro, subdele-
go, com poderes de subdelegação, na Senhora 
Diretora do Departamento Municipal de Edu-
cação, Eng.ª Ariana Maria Cachina Pinho, no 
âmbito dos serviços sob a sua responsabilida-
de orgânica, as seguintes competências: 
a) Genericamente, despachar todos os assuntos da 
Direção Municipal, executar as deliberações da Câ-
mara Municipal, os despachos e orientações do Pre-
sidente da Câmara respeitante aos mesmos, bem 
como assinar a respetiva correspondência; 
b) 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;
c) Organizar a componente de apoio à família nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e nas 
escolas do 1º ciclo do ensino básico, designada-
mente no fornecimento de refeições, no apoio ao 
prolongamento do horário e na disponibilização de 
material didático e pedagógico; 
d) Organizar e gerir as atividades de enriquecimen-
to curricular nas escolas do 1º ciclo do ensino bá-
sico;
e) Gerir os recursos humanos nos estabelecimentos 
de educação nos casos e nos termos determinados 
por lei; 
f) Organizar a rede de transportes escolares, asse-
gurando a sua gestão; 
g) Garantir o apoio às crianças e alunos dos di-
versos níveis de ensino no âmbito da ação social 
escolar, no domínio das competências municipais; 
h) Decidir sobre o apetrechamento nos estabele-
cimentos de educação pré-escolar e escolas do 1º 
ciclo e do ensino básico; 
i) Garantir o fornecimento de refeições escolares 
nas escolas do ensino básico, assegurando a gestão 
dos refeitórios; 
j) Aprovar medidas de apoio social no âmbito dos 
projetos educativos promovidos pelas escolas do 1º 
ciclo do ensino básico e pré-escolar; 
k) No âmbito da gestão e direção de recursos hu-
manos afetos às unidades orgânicas integrantes do 
departamento, decidir quanto às seguintes maté-
rias: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar faltas;
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador;
Ratifico os atos anteriormente praticados pela Se-
nhora Diretora do Departamento Municipal de Edu-

cação, Eng.º Ariana Maria Cachina Pinho, no âmbito 
das matérias agora subdelegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 12 de ou-
tubro de 2015 
A Diretora Municipal para a Inclusão Social, (Vera 
Pacheco)

DESPACHO N.º 75/DMIS/2015
Considerando, 
A subdelegação de competências que me foi confe-
rida pelo Sr. Vereador do Pelouro do Desporto e Tu-
rismo, pelo seu despacho n.º 69/VJGA/2015 de 15 
de setembro de 2015 e pelo Sr. Vereador do Pelou-
ro da Cultura, pelo seu despacho n.º 71/VDS/2015 
de 15 de setembro de 2015; 
Que nos termos daqueles despachos de delegação 
de competências, foi-me expressamente concedida 
a faculdade de subdelegação. 
Assim, ao abrigo do n.º 2 do art.º 35º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 442/91 de 15 de Novembro, subdelego, 
com poderes de subdelegação, no Senhor Di-
rector do Departamento Municipal de Despor-
to, Cultura e Juventude, Eng.º Mário Armando 
Martins Duarte, no âmbito dos serviços sob a 
sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências: 
a) Genericamente, despachar todos os assuntos 
relativos aos serviços referidos, executar as deli-
berações da Câmara e os despachos e orientações 
superiores, respeitante aos mesmos, bem como as-
sinar a respetiva correspondência; 
b) No âmbito da Cultura, planear e gerir os equipa-
mentos, meios e recursos necessários à implemen-
tação e prossecução da política de Cultural, desig-
nadamente através da dinamização de atividades e 
eventos de animação cultural; 
c) Implementar a realização de eventos e ativida-
des relacionadas com a atividade económica, cultu-
ral e turística de interesse municipal; 
d) No âmbito do Desporto e Dinamização Desporti-
va, planear e gerir os equipamentos, meios e recur-
sos necessários à implementação e prossecução da 
política de desporto do Município, designadamente 
através da dinamização de atividades e eventos de 
animação desportiva e de lazer; 
e) Apoiar e desenvolver a prática desportiva regular 
e de alto rendimento nos seus vários níveis e para 
todos os escalões e grupos de população, dispo-
nibilizando meios técnicos, humanos e financeiros 
adequados; 
f) Implementar medidas de incentivo e compartici-
pação financeira ao associativismo desportivo junto 
das instituições de caráter desportivo; 
g) Promover a atividade física por parte das pesso-
as com deficiência; 
h) Promover e participar em eventos de âmbito tu-
rístico de interesse municipal; 
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i) No âmbito da gestão e direção de recursos huma-
nos afetos ao Departamento Municipal de Despor-
to, Cultura e Juventude, decidir quanto às seguin-
tes matérias: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; 
- Justificar faltas;
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador. 
Ratifico os atos anteriormente praticados pelo Se-
nhor Director do Departamento Municipal de Des-
porto, Cultura e Juventude, Eng.º Mário Armando 
Martins Duarte, no âmbito das matérias agora sub-
delegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 12 de Ou-
tubro de 2015 
A Directora Municipal para a Inclusão Social, (Vera 
Pacheco) 

DESPACHO N.º 76/VMM/2015
Considerando, 
A delegação e subdelegação de competências que 
me foram conferidas pelo Senhor Presidente da Câ-
mara Municipal, Doutor Eduardo Vítor Rodrigues, 
pelo despacho 14/PCM/2014, de 10 de março de 
2014; 
Que de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação. 
Assim, 
1. Subdelego na Senhora Diretora de Departamen-
to de Pessoal, com poderes de subdelegação, as 
seguintes competências: 
1.1 - Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a cor-
respondência recebida e os pedidos de junção de 
documentos, pareceres ou outros necessários à 
elaboração do despacho final na área do Departa-
mento; 
1.2. - Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente da área do Departamento, 
bem como, neste âmbito, assinar a respetiva cor-
respondência; 
1.3. - Assinar a correspondência elaborada no âm-
bito das matérias que interessam ao departamento, 
que tenha como destinatários entidades privadas; 
1.4. - Assinar contratos de trabalho em funções pú-
blicas; 
1.5. - Assinar contratos de estágio;
1.6. - Assinar contratos de emprego inserção; 
1.7. - Praticar os atos relativos à aposentação dos 
trabalhadores; 
1.8. - Praticar os atos respeitantes ao regime de 
segurança social, incluindo os relativos a acidentes 
em serviço e acidentes de trabalho. 

2. No domínio da gestão e direção de recursos hu-
manos afetos ao departamento de pessoal, subde-
lego as seguintes competências: 
2.1. - Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo 
regular funcionamento do serviço e da salvaguarda 
do interesse público; 
2.2. - Justificar faltas; 
2.3. - Decidir em matéria de organização e horário 
de trabalho, tendo em conta as orientações supe-
riormente fixadas. 
Ratifico os atos anteriormente praticados pela Se-
nhora Diretora de Departamento Municipal de Pes-
soal, Dra. Fátima Pinto da Costa, desde o passado 
dia 1 de outubro até à presente data, nos termos 
do nº 3 do artigo 164º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
4/2015, de 7 de janeiro. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 29 de Ou-
tubro de 2015, (Dr. Manuel Monteiro)

C.2. ORDENS DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO 05/2015
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na divisão de gestão de equipamentos e eventos 
- piscina da granja, considerando a escassez de co-
laboradores para assegurar o funcionamento eficaz 
e eficiente do equipamento desportivo identificado, 
determino que o trabalhador António Manuel San-
tos Costa Sousa, assistente técnico, com o n.º de 
ordem 1241, passe a exercer funções na referida 
divisão, a partir do dia 1 de novembro de 2015, dei-
xando a divisão financeira e de execuções fiscais. 
Município de Vila Nova de Gaia, 19 de outubro de 
2015 
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho 14/PCM/2014, de 10 
de março (Dr. Manuel Monteiro)
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D.1. EDITAIS

EDT-CMVNG/2015/781
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA ABEL 
SALAZAR, OLIVEIRA DO DOURO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 07 de se-
tembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
 - Implementação de via de sentido único na Rua 
Abel Salazar (troço o nº de policia 49 e 121, sentido 
este -oeste), freguesia de Oliveira do Douro
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 29 de setembro de 2015.
O Vereador, Manuel Monteiro
Data de Publicitação: 01/10/2015

EDT-CMVNG/2015/782
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento da Polícia Municipal da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho n.º 81/2014, de 
13 de Novembro, do Senhor Vereador do Pelouro 
da Fiscalização Municipal e Vistorias Administra-
tivas, com competência subdelegada pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última, na Reunião de 25 de Ou-
tubro de 2013. 
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação sita 
na Rua do Fial, 251 e 257 e Rua do Roseiral, 69, na 
União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Para-
íso, de que, no âmbito do Processo Administrativo 
nº 1019/VT/2014, foi por despacho daquele Senhor 
Vereador, de 30 de julho de 2015, determinada a 
realização de uma vistoria à referida edificação, nos 
termos e para os efeitos do disposto nos artigos 
89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, com vista à avaliação do 
seu estado de conservação. 
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 09 de no-
vembro de 2015 pelas 11:00 horas, sendo que, de 
acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma 
legal, poderá, caso se pretenda, até à véspera da 
data da sua realização, ser indicado um perito para 
intervir na mesma e/ou formular quesitos que de-
seje (m) ver respondidos pelos técnicos nomeados. 
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados. 

O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências acima mencionada.
Vila Nova de Gaia, 08 de setembro de 2015
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira
Data de Publicitação: 01/10/2015

EDT-CMVNG/2015/785
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 19 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 7 de setembro de 2015, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 
3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setem-
bro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento 
desta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo 
na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 1 de outubro de 2015.
O Vereador, Manuel Monteiro
Data de Publicitação: 02/10/2015

EDT-CMVNG/2015/786
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AV. DA RE-
PÚBLICA, SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFU-
RADA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 27 de agos-
to de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MU-
NICIPAL DE TRÂNSITO:
Proibição de circulação de autocarros turísticos 
de dois pisos com piso superior aberto, na Av. da 
República no troço adjacente ao Jardim do Morro, 
conforme os dois esquemas em anexo
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 18 de setembro de 2015, 
O Vereador, Manuel Monteiro

D. AVISOS E EDITAIS
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Data de Publicitação: 05/10/2015

EDT-CMVNG/2015/788
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA SUB RI-
BAS, CANIDELO 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 07 de Se-
tembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- Colocação de sinal vertical de paragem obrigató-
ria em cruzamentos ou entroncamentos - STOP, na 
Rua Sub-Ribas (sentido Oeste/Este), no cruzamen-
to da Rua da Estamparia de Lavadores e Rua Nova 
de Alvites
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 11 de Setembro de 2015,
O Vereador, Manuel Monteiro
Data de Publicitação: 05/10/2015

EDT-CMVNG/2015/789
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AVENIDA 
ENG.º EDGAR CARDOSO, SANTA MARINHA
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. 
Câmara Municipal, tomada na reunião de 7 de se-
tembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Entroncamento com Avenida dos Descobrimentos, 
proibição de inversão de marcha
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 15 de setembro de 2015,
O Vereador, Manuel Monteiro
Data de Publicitação: 06/10/2015

EDT-CMVNG/2015/790
(PROC. Nº 0596/2012 - DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito no Caminho das Zamboeiras, frente ao n.º 168, 
freguesia de Canidelo, deste concelho, através de 
Edital, nos termos da alínea d) do n.º 1 do arti-
go 70.º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, para no prazo de 20 dias, contados da 
data da sua afixação (2013/03/14), proceder à lim-
peza do terreno em causa, ao abrigo do disposto 
no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 49.º do Re-
gulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decor-
rido entretanto o prazo atrás referido, foi constata-
do que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
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arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 23 de outubro de 2015, pelas 
07:00 horas, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 11 de setembro de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 21/02/2013, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do terre-
no em causa, situado no Caminho das Zamboeiras, 
frente ao n.º 168, freguesia de Canidelo, deste con-
celho, de forma a que o respetivo terreno cumpra 
o definido nesta matéria no Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janei-
ro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio a partir do 
próximo dia 23 de outubro de 2015, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 11 de setembro de 2015. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)

Data de Publicitação: 06/10/2015

EDT-CMVNG/2015/791
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento da Polícia Municipal da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho n.º 81/2014, de 
13 de Novembro, do Senhor Vereador do Pelouro 
da Fiscalização Municipal e Vistorias Administra-
tivas, com competência subdelegada pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última, na Reunião de 25 de Ou-
tubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do artigo 70.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442/1991, de 15 de Novembro, através da afixação 
do presente Edital, aos proprietários da edificação 
sita na Rua das Azenhas, n.º 15, casa 6, 4430-032 
VILA NOVA DE GAIA, de que, no âmbito do Processo 
Administrativo nº 566/VT/2010, foi por despacho 
daquele Senhor Vereador, de 28 de abril de 2015, 
determinada a realização de uma vistoria à referida 
edificação, nos termos e para os efeitos do dispos-
to nos artigos 89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe é 
conferida pela legislação subsequente, com vista à 
avaliação do seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 18 de no-
vembro de 2015 pelas 09:45, sendo que, de acordo 
com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data da 
sua realização, ser indicado um perito para intervir 
na mesma e/ou formular quesitos que deseje (m) 
ver respondidos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências acima mencionada.
Vila Nova de Gaia, 17 de setembro de 2015
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira.
Data de Publicitação: 06/10/2015

EDT-CMVNG/2015/792
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Dr., Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal do Município de 
Vila Nova de Gaia, no uso das competências atribuí-
da pelo despacho n.º 81/2014, de 13 de Novembro, 
do Senhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Mu-
nicipal e Vistorias Administrativas, com competên-
cia subdelegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, 
de 10 de Março, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta últi-
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ma, na Reunião de 25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 70º do Código de Procedimento 
Administrativo, através da afixação do presente 
Edital, a todos os interessados – proprietários dos 
muros de vedação e de suporte de terras sitos na 
Rua Gonçalves Castro, frente ao n.º 310, na Aveni-
da Dr. Moreira de Sousa e na Rampa da Senhora da 
Saúde, na freguesia de Pedroso e Seixezelo, deste 
concelho de Vila Nova de Gaia -, de que, no âmbi-
to do Processo Administrativo nº 613/VP/2014, foi 
proferida a seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assinaladas 
pelos peritos na vistoria administrativa realizada a 
20 de Novembro de 2014, ponderados os restantes 
elementos constantes no processo, ordena-se aos 
proprietários do muro em causa, acima referido, 
nos termos previstos no art.º 89º nº 2 do Regi-
me Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado pelo DL nº 555/99 de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe foi dada pela Lei nº 60/2007 
de 4 de Setembro, a execução dos seguintes tra-
balhos, a completar no prazo máximo de 30 dias 
úteis, contados que sejam 30 dias após a afixação 
deste edital:
- Reparação/consolidação dos muros de vedação e 
suporte do terreno de cultivo, sendo consolidadas 
as zonas dos muros que indiciam risco de desmo-
ronamento e a reposição das zonas de coroamento 
em falta.
- Colocação do portão do acesso ao terreno pela 
Avenida Dr. Moreira de Sousa.
- Cortar e remover para local apropriado toda a ve-
getação infestante existente no terreno.
Caso não haja cumprimento voluntário do ordena-
do, no prazo concedido para o efeito, o Município 
poderá executar coercivamente os trabalhos, com 
custos a cargo dos infratores, para além de incorre-
rem estes em responsabilidade contra-ordenacio-
nal, punível com coima a graduar entre €500 euros 
e €100.000 euros, nos termos do art.º 91º, do nº 
1 alínea s) e nº 4 do art.º 98º e dos art.os 107º 
e 108º, todos do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de 
Dezembro com a nova redação conferida pela Lei 
nº 60/2007 de 4 de Setembro. Adverte-se ainda 
que o não cumprimento desta ordem administrati-
va constituirá também crime de desobediência, nos 
termos previstos no art.º 348º nº 1 alínea b) do 
Código Penal.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, nº 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse Proces-
so poderá ser consultado um anexo fotográfico ao 
Auto de Vistoria que não se encontra exposto jun-
tamente com este Edital.
Vila Nova de Gaia, 17 de setembro de 2015

Proc. Nº 613/VT/2014
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal, 
(Telmo Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Em Anexo:
Auto de Vistoria
AUTO DE VISTORIA
Aos vinte dias do mês de Novembro do ano de dois 
mil e catorze, compareceram Firmino Augusto Trigo 
Barbosa, Arquiteto, Luís Manuel da Costa Simões, 
Engenheiro Civil e Abano Fernando Tavares de Sou-
sa, Assistente Técnico, na qualidade de técnicos 
designados pela Câmara Municipal para proceder à 
respetiva vistoria dos muros de vedação / suporte 
do prédio abaixo identificado, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 90º do D.L. 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pela 
legislação subsequente.
Esteve ainda presente o Sr. António de Azevedo 
Presas, na qualidade de coproprietário do prédio.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VIS-
TORIA 
Processo: 613/VT/2014
Localização
Arruamento 1: Rua Gonçalves de Castro
N.º polícia: s/n
Arruamento 2: Rampa da Senhora da Saúde
N.º polícia: s/n
Arruamento 3: Avenida Dr. Moreira de Sousa
N.º polícia: s/n
Freguesia: Pedroso / Seixezelo
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCRIÇÃO GERAL DOS MUROS DE VEDAÇÃO 
/ SUPORTE
Descrição: Trata-se dos muros de vedação / suporte 
de terreno de cultivo, de construção antiga, implan-
tados á face de três arruamentos públicos, desig-
nadamente da Rua Gonçalves de Castro, Rampa da 
Senhora da Saúde e Avenida Dr. Moreira de Sousa.
O muro à face da Rua Gonçalves de Castro, está 
executado em alvenaria irregular de pedra de gra-
nito à vista, com ligante ensaibrado, possuindo uma 
altura média de cerca de 3,00 metros aproximada-
mente e uma extensão de cerca de 70 metros, pos-
suindo o coroamento em blocos de cimento à cota 
natural do terreno que veda. O local encontra-se 
sinalizado com barreiras sinalizadoras de plástico.
O muro à face da Rampa da Senhora da Saúde, 
está executado em alvenaria irregular de pedra de 
granito à vista, com ligante ensaibrado, possuindo 
uma altura média de cerca de 2,50 metros aproxi-
madamente e uma extensão de cerca de 45 me-
tros, cujo coroamento está praticamente ao nível 
da cota natural do terreno que veda.
O muro à face da Avenida Dr. Moreira de Sousa, 
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está executado em alvenaria irregular de pedra de 
granito à vista, com ligante ensaibrado e argamas-
sa de cimento e areia, com coroamento executado 
em pedra aparelhada de granito, possuindo uma 
altura média de cerca de 1,50 metros aproximada-
mente relativamente à cota natural do terreno que 
veda e cerca de 1,00 metros de altura relativamen-
te ao arruamento, e uma extensão de cerca de 75 
metros.
Uso do muro objeto da vistoria: Vedação / suporte 
de terreno.
3 – DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA E ESTÉTICA DOS MUROS 
OBJETO DA VISTORIA 
- Desaprumo acentuado em várias zonas do muro à 
face da Rua Gonçalves de Castro, com algumas pe-
dras soltas, indiciando perigo de desmoronamento 
sobre a via pública, cujas patologias resultam da 
idade do muro e da falta de realização de obras de 
conservação ao longo do tempo.
- Degradação do muro à face da Rampa da Senhora 
da Saúde, com algumas pedras em estado de de-
sagregação e com a presença de vegetação, cujas 
anomalias são motivadas pela idade do muro e pela 
ausência de obras de conservação ao longo do tem-
po.
- Ausência de algumas zonas do coroamento do 
muro à face da Avenida Dr. Moreira de Sousa, por 
motivo de desmoronamento, cuja causa não foi 
possível determinar, e inexistência do portão de 
acesso ao terreno.
- Existência de vegetação infestante no terreno.
Estas anomalias estão a contribuir para a degrada-
ção acelerada dos muros e para o consequente des-
moronamento das zonas mais afetadas, com o con-
sequente perigo para a segurança dos transeuntes 
do local. (fotografia n.º 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12)
3.4. – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSER-
VAÇÃO
3.4.1. – Não aplicável. 
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
- Reparação/ consolidação dos muros de vedação / 
suporte do terreno de cultivo, sendo consolidadas 
as zonas dos muros que indiciam risco de desmo-
ronamento e a reposição das zonas de coroamento 
em falta.
- Colocação do portão do acesso ao terreno pela 
Avenida Dr. Moreira de Sousa.
- Cortar e remover para local apropriado toda a ve-
getação infestante existente no terreno.
5 – PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS
O prazo proposto para a realização dos trabalhos é 
de 30 dias.
6 – QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
A parte proprietária não formulou quaisquer que-
sitos.

7 – DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. – Relatório fotográfico com duas páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Firmino Augusto Trigo Barbosa) 
(Luís Manuel da Costa Simões)
(Abano Fernando Tavares de Sousa)
Data de Publicitação: 06/10/2015

EDT-CMVNG/2015/793
(PROC. Nº 0935/2014 - DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o logradou-
ro da habitação sito na Travessa da Serra, nº 60, 
freguesia de Pedroso, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
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dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 06/10/2015

EDT-CMVNG/2015/796
(PROC. Nº 0465/2014 - DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Vasco da Gama, contíguo ao n.º 421, 
da freguesia de Pedroso, deste concelho, através 
de Edital, nos termos da alínea d) do n.º 1 do arti-
go 70.º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, para no prazo de 20 dias, contados da 
data da sua afixação (2014/11/27), proceder à lim-
peza do terreno em causa, ao abrigo do disposto 
no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 49.º do Re-
gulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decor-
rido entretanto o prazo atrás referido, foi constata-
do que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 20 de outubro de 2015, pelas 
07:00 horas, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 

do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 11 de setembro de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

DESPACHO
Por despacho de 27/10/2014, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do ter-
reno em causa, situado na Rua Vasco da Gama, 
contíguo ao n.º 421, da freguesia de Pedroso, des-
te concelho, de forma a que o respetivo terreno 
cumpra o definido nesta matéria no Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janei-
ro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio a partir do 
próximo dia 20 de outubro de 2015, 10 pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 11 de setembro de 2015.
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013) (Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 06/10/2015

EDT-CMVNG/2015/797
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 46/85
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
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FAZ SABER através do presente Edital, em cum-
primento do seu despacho proferido em 21 de 
setembro de 2015, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com as sucessivas alterações, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licença de 
loteamento n.º 46/85 para os lotes 2 e 3, requerido 
em nome de JOSÉ ANTÓNIO NOBRE, que tem como 
objetivo a fusão dos lotes 2 e 3, num lote destinado 
a habitação unifamiliar, de acordo com o projeto 
licenciado, o aumento da área de construção, ao 
nível do andar e a alteração da cobertura da edifi-
cação principal.
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 3324/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 06/10/2015

EDT-CMVNG/2015/799
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) 
António Albano Cerqueira & Filhos Construções, 
Lda, com última morada conhecida na Rua do Es-
pinheiro, 419 – Casa 2 - Canidelo, na qualidade 
de proprietário(a) conforme consta na Conserva-
tória do Registo de Automóveis, de que a Polícia 
Municipal de Vila Nova de Gaia, removeu no dia 
03/03/2015, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea 

f) do Código da Estrada, da Rua das Fábricas, fre-
guesia de Canidelo, para o Estaleiro Municipal, sito 
na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de Passageiros, marca Citroen, mo-
delo Jumper, matrícula 06-72-RU
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
Proc. n.º 055/DMP/VA/14
N/Ref. ª: EDOC/2015/4811
Vila Nova de Gaia, 31 de Agosto de 2015 
Data de Publicitação: 08/10/2015

EDT-CMVNG/2015/800
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado o pro-
prietário e/ou demais interessados, de que a Polí-
cia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no dia 
28/07/2014, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea 
f) do Código da Estrada, da Rua Casais de Cidra, 
freguesia de Mafamude, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Passageiros, marca Opel mode-
lo Vectra, matrícula AS-061-HT
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
Proc. N.º 106/DMP/VA/14
EDOC/2015/24039
Vila Nova de Gaia, 02-09-2015
Data de Publicitação: 08/10/2015

EDT-CMVNG/2015/801
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO no uso 
das competências delegadas pelo Exmº Senhor 
Presidente da Câmara através do despacho nº 14/
PCM/2014 de 10 de Março de 2014.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 19 de outubro de 2015, segun-
da-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
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do em reunião de 25 de Outubro de 2013, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da terça-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
19.10.2015. 
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 24 de setembro de 2015.
O Vereador, (Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 08/10/2015

EDT-CMVNG/2015/802
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) Rosa 
da Conceição Dias Lopes Morais, com última morada 
conhecida na Rua Bairro Particular João Félix, 190 
R/C – St.ª Marinha, na qualidade de proprietário(a) 
conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia, removeu no dia 07/04/2015, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, 
da Rua Luís de Camões, freguesia de Santa Mari-
nha, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Pas-
sadouro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro 
de Passageiros, marca VW modelo Golf, matrícula 
09-06-AF
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
Proc. N.º 067/DMP/VA/14
N/Ref. ª: EDOC/2015/27515
Vila Nova de Gaia, 31 de Agosto de 2015
Data de Publicitação: 08/10/2015

EDT-CMVNG/2015/804
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 20 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 21 de setembro de 2015, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 
3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setem-
bro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento 

desta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo 
na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 7 de outubro de 2015.
O Vereador, (Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 09/10/2015

EDT-CMVNG/2015/805
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Minuta da Ata nº 21 respeitante à Reunião 
Ordinária realizada no dia 5 de outubro de 2015, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 7 de outubro de 2015.
O Vereador, (Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 09/10/2015

EDT-CMVNG/2015/807
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) José 
Celestino Monteiro de Almeida, com última morada 
conhecida na Rua das Musas, 201 – Torres Vedras, 
na qualidade de proprietário(a) conforme consta na 
Conservatória do Registo de Automóveis, de que 
a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia, removeu 
no dia 07/02/2014, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 
alínea f) do Código da Estrada, da Rua Capitão Sal-
gueiro Maia, freguesia de Vilar de Andorinho, para 
o Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, 
Freguesia da Madalena, o veículo reboque, marca 
Cavalier, modelo 1000S, matrícula L-20369
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
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E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
Proc. N.º 072/DMP/VA/14
N/Ref. ª: EDOC/2015/14419
Vila Nova de Gaia, 24 de Agosto de 2015 
Data de Publicitação: 12/10/2015

EDT-CMVNG/2015/808
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) Hél-
der Alexandre Mendes Ribeiro, com última mora-
da conhecida na Rua da Fábrica, 174 – Oliveira do 
Douro, na qualidade de proprietário(a) conforme 
consta na Conservatória do Registo de Automóveis, 
de que a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia, 
removeu no dia 23/03/2015, ao abrigo do art.º 
163.º, n.º 1 alínea f) do Código da Estrada, da Rua 
do Paço, freguesia de Avintes, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
VW, modelo Passat, matrícula RH-59-07
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
Proc. n. º 058/DMP/VA/15
N/Ref. ª: EDOC/2015/17784
Vila Nova de Gaia, 31 de Agosto de 2015 
Data de Publicitação: 12/10/2015

EDT-CMVNG/2015/812
(PROC. Nº0165/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o quintal/
logradouro da habitação abandonada sito na Rua 
do Lendal, nº 45, freguesia de Canelas, deste con-
celho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 

Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 14/10/2015

EDT-CMVNG/2015/813
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado o pro-
prietário e/ou demais interessados, de que a Polí-
cia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no dia 
24/01/2014, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 alínea 
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f) do Código da Estrada, da Rua Monte D`Além, 
freguesia de Canelas, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, 
o veículo Ligeiro de Passageiros, marca Ford mode-
lo Escort, matrícula 1399 VL 47
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo
Proc. N.º 044/VA/DMP/14
EDOC/2015/24038
Vila Nova de Gaia, 03-09-2015 
Data de Publicitação: 14/10/2015

EDT-CMVNG/2015/814
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado PAULO 
MANUEL SARAIVA VAZ OSÓRIO, com última mo-
rada conhecida na Rua do Crasto, n.º 81 – B3 – 
2.º Esq.º – Valadares, na qualidade de proprietário 
conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 11/03/2015, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea a) do Código da Estrada, da 
Rua do Belo Monte, freguesia de Mafamude, para o 
Estaleiro Municipal, sito na Rua do Passadouro, Fre-
guesia da Madalena, o veículo Ligeiro de Passagei-
ros, marca Rover modelo 45, matrícula 76-66-RP
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. N.º 056/DMP/VA/15
EDOC/2015/17782
Vila Nova de Gaia, 04-09-2015 
Data de Publicitação: 14/10/2015

EDT-CMVNG/2015/815
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:

Faz saber, que fica por este meio notificado o pro-
prietário e/ou demais interessados, de que a Polí-
cia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no dia 
06/05/2013, ao abrigo do art.º 50º, n.º 1 alínea f) 
do Código da Estrada, da Rua do Jardim, freguesia 
de Vilar do Paraíso, para o Estaleiro Municipal, sito 
na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de Passageiros, marca Hyundai mo-
delo Accent, matrícula OR-6903-S
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Proc. N.º 021/DMP/VA/13
EDOC/2015/24036
Vila Nova de Gaia, 03-09-2015 
Data de Publicitação: 14/10/2015

EDT-CMVNG/2015/816
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 18/97
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 23 de setem-
bro de 2015, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro, com as sucessivas alterações, que foi apresen-
tado um pedido de alteração da licença de lotea-
mento n.º 18/97 para o lote n.º 4, requerido em 
nome de VERA LUCIA MIGUEIS OLIVEIRA E SILVA, 
que tem como objetivo: 
Alteração do polígono de implantação da edificação 
principal e secundária. 
Anulação do piso de cave. 
Redução da área de construção de 360m2 para 
283m2. 
Aumento da área de construção dos anexos, des-
tinados a garagem e arrumos, de 92m2 para 
102,8m2. 
Alteração da altura dos muros de vedação. 
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. 
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O processo n.º 2294/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 14/10/2015

EDT-CMVNG/2015/817
(PROC. Nº 0726/2013 - DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno (n.º 10), localizado na Rua das Mimosas, 
junto ao n.º 37, da freguesia de Grijó, deste con-
celho, através de Edital, nos termos da alínea d) do 
n.º 1 do artigo 70.º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, para no prazo de 20 dias, con-
tados da data da sua afixação (2014/07/04), pro-
ceder à limpeza do terreno em causa, ao abrigo 
do disposto no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 
49.º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e 
que, decorrido entretanto o prazo atrás referido, foi 
constatado que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-

mará posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 06 de novembro de 2015, pelas 
07:00 horas, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 02 de outubro de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

DESPACHO
Por despacho de 29/04/2014, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do lote de 
terreno (lote n.º 10) em causa, situado na Rua das 
Mimosas, junto ao n.º 37, da freguesia de Grijó, 
deste concelho, de forma a que o respetivo lote de 
terreno cumpra o definido nesta matéria no Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janei-
ro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio a partir do 
próximo dia 06 de novembro de 2015, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 02 de outubro de 2015. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013) (Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 14/10/2015
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EDT-CMVNG/2015/818
(PROC. Nº 0726/2013 - DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno (n.º 11), localizado na Rua das Mimosas, 
junto ao n.º 37, da freguesia de Grijó, deste con-
celho, através de Edital, nos termos da alínea d) do 
n.º 1 do artigo 70.º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, para no prazo de 20 dias, con-
tados da data da sua afixação (2014/07/04), pro-
ceder à limpeza do terreno em causa, ao abrigo 
do disposto no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 
49.º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e 
que, decorrido entretanto o prazo atrás referido, foi 
constatado que não cumpriu o que lhe foi ordena-
do.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 06 de novembro de 2015, pelas 
07:00 horas, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 02 de outubro de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

DESPACHO
Por despacho de 29/04/2014, foi ordenado ao(à) 

proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do lote de 
terreno (lote n.º 11) em causa, situado na Rua das 
Mimosas, junto ao n.º 37, da freguesia de Grijó, 
deste concelho, de forma a que o respetivo lote de 
terreno cumpra o definido nesta matéria no Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janei-
ro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio a partir do 
próximo dia 06 de novembro de 2015, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 02 de outubro de 2015. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 14/10/2015

EDT-CMVNG/2015/822
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 61/82
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 30 de setem-
bro de 2015, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro, com as sucessivas alterações, que foi apresen-
tado um pedido de alteração da licença de lotea-
mento n.º 61/82 para o lote n.º 10, requerido em 
nome de ANTONIO FERNANDO PEREIRA BALDAIA 
MARTINS, que tem como objetivo a alteração do 
uso do piso de r/chão, para comércio e/ou presta-
ção de serviços. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 



Nº 58 | outubro 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

54

de 10 dias. 
O processo n.º 3435/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 15/10/2015

EDT-CMVNG/2015/823
(PROC. Nº 0819/2013 – DEVS)

FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o ter-
reno sito nas traseiras dos nºs 13, 17, 25, 27, 31, 
33, 37, 45 e 49 da Rua de Trás, traseiras do n.º 
3415 da Rua Delfim de Lima e lateral direita do n.º 
3315 da Rua Delfim de Lima, freguesia de Canelas, 
deste concelho, através de Edital, nos termos da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º do Código de Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, para no pra-
zo de 20 dias, contados da data da sua afixação 
(2015/05/11), proceder à limpeza do terreno em 
causa, ao abrigo do disposto no artigo 33.º e na alí-
nea b) do artigo 49.º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, e que, decorrido entretanto o prazo 
atrás referido, foi constatado que não cumpriu o 
que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a par-

tir do próximo dia 10 de novembro de 2015, pelas 
07:00 horas, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 02 de outubro de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

DESPACHO
Por despacho de 15/04/2015, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do ter-
reno sito nas traseiras dos nºs 13, 17, 25, 27, 31, 
33, 37, 45 e 49 da Rua de Trás, traseiras do n.º 
3415 da Rua Delfim de Lima e lateral direita do n.º 
3315 da Rua Delfim de Lima, freguesia de Canelas, 
deste concelho, de forma a que o respetivo terreno 
cumpra o definido nesta matéria no Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janei-
ro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio a partir do 
próximo dia 10 de novembro de 2015, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 02 de outubro de 2015. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 15/10/2015
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EDT-CMVNG/2015/824
(PROC. Nº 0729/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito nas traseiras de várias habitações e lotes de 
terreno sitos na Praceta da Garagem, freguesia de 
Vilar de Andorinho, deste concelho, através de Edi-
tal, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º 
do Código de Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novem-
bro, para no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (2015/05/12), proceder à limpeza do 
terreno em causa, ao abrigo do disposto no artigo 
33.º e na alínea b) do artigo 49.º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decorrido en-
tretanto o prazo atrás referido, foi constatado que 
não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 03 de novembro de 2015, pelas 
07:00 horas, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 01 de outubro de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

DESPACHO
Por despacho de 12/02/2015, foi ordenado ao(à) 

proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do 
terreno em causa, situado nas traseiras de várias 
habitações e lotes de terreno sitos na Praceta da 
Garagem, freguesia de Vilar de Andorinho, des-
te concelho, de forma a que o respetivo terreno 
cumpra o definido nesta matéria no Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janei-
ro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio a partir do 
próximo dia 03 de novembro de 2015, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 01 de outubro de 2015. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 15/10/2015

EDT-CMVNG/2015/825
(PROC. Nº 0304/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua do Jardim, frente ao nº 1013, e ainda 
nas traseiras do nº 291 da Rua do Outeiro, fregue-
sia de Vilar do Paraíso, deste concelho, através de 
Edital, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 
70.º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
novembro, para no prazo de 20 dias, contados da 
data da sua afixação (2014/10/16), proceder à lim-
peza do terreno em causa, ao abrigo do disposto 
no artigo 33.º e na alínea b) do artigo 49.º do Re-
gulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decor-
rido entretanto o prazo atrás referido, foi constata-
do que não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 149.º do De-
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creto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, altera-
do pelo Decreto-Lei n.º 61/96, de 31 de janeiro e 
conforme o previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, fica presentemente 
e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a par-
tir do próximo dia 30 de outubro de 2015, pelas 
07:00 horas, e pelo período estritamente neces-
sário ao cumprimento do ordenado, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias, após comunicação do montante 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (n.º 1 do artigo 155.º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 01 de outubro de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

DESPACHO
Por despacho de 15/09/2014, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do ter-
reno em causa, situado na Rua do Jardim, frente 
ao nº 1013, e ainda traseiras do nº 291 da Rua do 
Outeiro, freguesia de Vilar do Paraíso, 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 
n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
61/96, de 31 de janeiro e conforme o previsto no 
artigo 6º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janei-
ro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia tomará 
posse administrativa do citado prédio a partir do 
próximo dia 30 de outubro de 2015, pelas 07:00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).

Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 01 de outubro de 2015. 
A Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 15/10/2015

EDT-CMVNG/2015/826
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Dr., Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal do Município de 
Vila Nova de Gaia, no uso das competências atribuí-
da pelo despacho n.º 81/2014, de 13 de Novembro, 
do Senhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Mu-
nicipal e Vistorias Administrativas, com competên-
cia subdelegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, 
de 10 de Março, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta últi-
ma, na Reunião de 25 de Outubro de 2013
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
nº 1 do art.º 70º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, 
a todos os interessados – proprietário ou proprie-
tários do muro de vedação e de suporte de terras 
sito à face da Rua Padre César, com uma extensão 
de cerca de 30 a 35 metros, parcialmente desmo-
ronado numa extensão de cerca de 3 metros, com 
acumulação de pedras na via pública, na freguesia 
de Canelas, deste concelho de Vila Nova de Gaia, 
de que, no âmbito do Processo Administrativo nº 
2103/VT/2013, foi proferida a seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assinaladas 
pelos peritos na vistoria administrativa realizada a 
1 de setembro de 2014, ponderados os restantes 
elementos constantes no processo, ordena-se aos 
proprietários do muro em causa, acima referido, 
nos termos previstos no art.º 89º nº 2 do Regi-
me Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado pelo DL nº 555/99 de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe foi dada pela Lei nº 60/2007 
de 4 de Setembro, a execução dos seguintes tra-
balhos, a completar no prazo máximo de 30 dias 
úteis, contados que sejam 30 dias após a afixação 
deste edital:
- Reparação do muro com o mesmo tipo de mate-
rial, na zona afetada e nas zonas que apresentam 
pedras soltas e cavidades acentuadas, de forma 
que o mesmo fique consolidado, aprumado e com 
a resistência adequada para suportar terras com 
cerca de 2 metros de altura, incluindo drenagem.
- Remoção das pedras que se encontram derruba-
das sobre a via pública.
- Remoção da vegetação infestante existente sobre 
o coroamento do muro e reparação deste.
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-



Nº 58 | outubro 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 57

rem estes em responsabilidade contraordenacional, 
punível com coima a graduar entre €500 euros e 
€100.000 euros, nos termos do art.º 91º, do nº 
1 alínea s) e nº 4 do art.º 98º e dos art.os 107º 
e 108º, todos do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de 
Dezembro com a nova redação conferida pela Lei 
nº 60/2007 de 4 de Setembro. Adverte-se ainda 
que o não cumprimento desta ordem administrati-
va constituirá também crime de desobediência, nos 
termos previstos no art.º 348º nº 1 alínea b) do 
Código Penal.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, nº 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse Proces-
so poderá ser consultado um anexo fotográfico ao 
Auto de Vistoria que não se encontra exposto jun-
tamente com este Edital. 
Vila Nova de Gaia, 07 de Outubro de 2015
Proc. Nº 2103/VT/2013
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal, 
(Telmo Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Anexo: Auto de Vistoria
Aos dezasseis dias do mês de Maio do ano de dois 
mil e catorze, compareceram José Manuel Santos 
Moura, Assistente Técnico, Firmino Augusto Trigo 
Barbosa, Arquiteto e António José Rodrigues da 
Silva Pereira, Arquiteto, na qualidade de técnicos 
designados pela Câmara Municipal para proceder 
à respetiva vistoria do muro de suporte de terras e 
de vedação de propriedade abaixo identificado, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 90º 
do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, com a redação 
conferida pela legislação subsequente.
No ato da realização da vistoria só estiveram pre-
sentes os técnicos designados pela Câmara Muni-
cipal.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAÇÃO DO MURO OBJETO DA VISTO-
RIA 
Processo: 2103/VT/2013
Localização
Arruamento principal: Rua Padre César
N.º polícia: s/n
Freguesia: CANELAS
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO MURO DE SUPORTE DE 
TERRAS E DE VEDAÇÃO DE PROPRIEDADE OBJETO 
DA VISTORIA
Descrição: Trata-se de um muro de suporte de ter-
ras e de vedação de propriedade rústica, à face da 
Rua Padre César, com um comprimento entre os 
35,0 e 40,0 metros, e entre 2,50 a 3,00 metros de 
altura, edificado em alvenaria de pedra irregular e 

de junta seca, parcialmente desmoronado.
3 – DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE ES-
TÉTICA DO MURO DE SUPORTE DE TERRAS E DE 
VEDAÇÃO DE PROPRIEDADE OBJETO DA VISTORIA 
3.1. O muro em causa sofreu uma derrocada/des-
moronamento parcial de pedras para a via públi-
ca, numa extensão aproximada de 5,00 metros, 
encontrando-se os escombros acumulados sobre a 
via pública, pondo em causa a circulação de pesso-
as e bens, estando ainda a parte remanescente em 
perigo de desmoronamento.
A zona do topo/coroamento do referido muro en-
contra-se com vegetação infestante e com árvores 
de porte médio/grande, cujas raízes poderão pro-
vocar a derrocada e/ou deslizamento de terras e 
pedras, caso ocorra uma eventual queda das mes-
mas devido a temporal ou situação análoga, como 
terá sido o caso na zona em causa.
 (fotografia n.º 1 a 6)
3.4. – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSER-
VAÇÃO
(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: Não aplicável
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1. Reparação do muro na zona em causa, recons-
truindo-o com o mesmo material (escombros na via 
pública), procedendo à sua estabilização, consoli-
dação e aprumo do mesmo, incluindo o coroamen-
to.
Remoção dos escombros da via pública.
Remoção e corte da vegetação infestante, bem 
como do corte das árvores de médio/grande porte 
que se encontram junto do coroamento do muro.
5 – PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS
O prazo para a realização das obras preconizadas é 
de 60 dias úteis.
6 – QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
A parte proprietária não formulou quaisquer que-
sitos.
7 – DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. – Relatório fotográfico com uma página.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(José Manuel Santos Moura) 
(Firmino Augusto Trigo Barbosa)
(António José Rodrigues da Silva Pereira)
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Data de Publicitação: 15/10/2015

EDT-CMVNG/2015/827
(PROC. Nº 0072/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro que fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno sito na Rua do 
Choupelo confrontante com o imóvel sito na Tra-
vessa da Ervilhaca, nº 317, freguesia de Grijó, des-
te concelho, a proceder à gestão de combustível, 
relativos aos estratos arbustivo e subarbustivo, no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixação 
do presente edital, em virtude do referido terreno 
não cumprir os respetivos critérios de gestão de 
combustível definidos no Anexo do Decreto-Lei nº 
124/2006 de 28 de Junho, com as alterações in-
troduzidas pelos Decretos-Leis nºs 15/2009, de 14 
de Janeiro, 17/2009 de 14 de Janeiro, 114/2011, 
de 30 de Novembro e 83/2014, de 23 de Maio, es-
tando consequentemente em incumprimento do 
disposto no nº 2 do artigo 15º do mesmo diploma 

legal, e conforme o estabelecido no artigo 33º e alí-
nea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de gaia, constituindo assim risco de incêndio 
e perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.”
Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal numa faixa de 50 metros relativamen-
te à alvenaria exterior das edificações confinantes, 
não podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações 
de substâncias combustíveis, como lenha, madeira 
ou sobrantes vegetais, bem como outras substân-
cias altamente inflamáveis. 
Decorrido o período estipulado no parágrafo ante-
rior, e, em caso de incumprimento desta notifica-
ção, a Câmara Municipal realizará os trabalhos de 
gestão de combustível, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado a res-
sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de processo de execução fiscal, nos termos do Có-
digo de Procedimento Administrativo e do Código 
de Processo Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
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caso de pessoas coletivas.
A infração ao disposto na alínea b) do artigo 49º 
do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, é 
passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 28 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/10/2015

EDT-CMVNG/2015/828
(PROC. Nº 0387/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Ervilhaca, frente ao nº 433, freguesia 
de Grijó, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo, bem como à poda das árvores (sobreiros), 
que se encontram a propender sobre a via pública 
no prazo de VINTE DIAS contados da data de afi-
xação do presente edital, em virtude do seu estado 
violar respetivamente o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º e alínea n) do artigo 48º 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.” 
Alínea n) do artigo 48º
“Manter árvores, arbustos, silvados, sebes penden-
tes sobre a via pública, que estorvem a livre e có-
moda passagem e impeçam a limpeza urbana, é 

passível de coima graduada de um décimo até um 
máximo de metade a cinco vezes o salário mínimo 
nacional.”
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, bem como á poda 
das árvores (sobreiros), que se encontram a pro-
pender sobre a via pública.
Mais se informa os contactos do ICNF – Departa-
mento de Conservação da Natureza e Florestas do 
Norte, para os efeitos em causa.
ICNF
Departamento de Conservação da Natureza e Flo-
restas do Norte
Estrada Exterior da Circunvalação, 11846-4460-
281 Senhora da Hora
Tel.: 22 9574064 – Fax: 22 957 4065
E-mail: dcnfn@icnf.pt
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/10/2015

EDT-CMVNG/2015/829
(PROC. Nº 0444/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
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entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Travessa Entre-os Rios, a poente do nº 144, 
freguesia de Grijó, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/10/2015

EDT-CMVNG/2015/830
(PROC. Nº 0443/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 

das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Travessa Entre-os Rios, a nascente do nº 
144, freguesia de Grijó, deste concelho, a proce-
der à limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, 
contados da data de afixação do presente edital, 
em virtude do seu estado violar o disposto no ar-
tigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
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Vila Nova de Gaia, 16 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 15/10/2015

EDT-CMVNG/2015/831
(PROC. Nº 0442/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Travessa Entre-os Rios, a sul do nº 144, fre-
guesia de Grijó, deste concelho, a proceder à lim-
peza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados 
da data de afixação do presente edital, em virtude 
do seu estado violar o disposto no artigo 33º e alí-
nea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-

cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/10/2015

EDT-CMVNG/2015/832
(PROC. Nº 1120/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o lote de 
terreno nº 5 do alvará de loteamento nº 06/2000 
sito na Rua Manuel António Fontoura, entre os nºs 
455 e 473, freguesia de Grijó, deste concelho, 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 
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determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/10/2015

EDT-CMVNG/2015/833
(PROC. Nº 0375/2015 – DEVS)

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

corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 28 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/10/2015

EDT-CMVNG/2015/834
(PROC. Nº 0397/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Rio dos Lagos, a norte do nº 231, fre-
guesia de Grijó, deste concelho, a proceder à lim-
peza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados 
da data de afixação do presente edital, em virtude 
do seu estado violar o disposto no artigo 33º e alí-
nea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
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“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 28 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/10/2015

EDT-CMVNG/2015/835
(PROC. Nº 0631/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua do Crasto, entre os nºs 527 
e 577, freguesia de Valadares, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo de incêndio, violan-
do o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor, sendo que a infração ao aí 

disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/10/2015

EDT-CMVNG/2015/836
(PROC. Nº 0602/2014 – DEVS)

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

EDT-CMVNG/2015/837
(PROC. Nº 0421/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-

trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito com frente para as Ruas da Colónia Balnear/
Rua da Boa Vontade/Travessa Nova da Boa Von-
tade, freguesia de S. Félix da Marinha, deste con-
celho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 28 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/10/2015
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EDT-CMVNG/2015/838
(PROC. Nº 0779/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito ao lado direito do nº 81 da Travessa dos 
Emigrantes, freguesia de S. Félix da Marinha, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo em caso 
de incêndio, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/10/2015

EDT-CMVNG/2015/839
(PROC. Nº 0446/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua do Rochio, a sul do nº 220, freguesia de 
S. Félix da Marinha, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
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dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/10/2015

EDT-CMVNG/2015/840
(PROC. Nº 1084/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito entre os nºs 82 e 109 da Travessa dos Emi-
grantes, freguesia de S. Félix da Marinha, deste 
concelho, a proceder à limpeza do mesmo no prazo 
de VINTE DIAS, contados da data de afixação do 
presente edital, em virtude do seu estado violar o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 

dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/10/2015

EDT-CMVNG/2015/841
(PROC. Nº 0354/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua das Tílias, junto ao nº 101, freguesia de 
Pedroso, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do 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-
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cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/10/2015

EDT-CMVNG/2015/842
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento da Polícia Municipal, da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho n.º 81/PCM/2014, 
de 13 de Novembro, do Senhor Vereador do Pelou-
ro da Fiscalização Municipal e Vistorias Administra-
tivas, com competência subdelegada pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última, na Reunião de 25 de Ou-
tubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
nº 1 do art.º 70º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, através da afixação do presen-
te Edital, que, por despacho daquele Senhor Vere-
ador, de 24 de Setembro de 2015, foi determinado 
notificar o (s) proprietário (s) da edificação sita na 
Rua Barão do Corvo, n.º 935, freguesia de Santa 
Marinha e São Pedro da Afurada, V. N. Gaia, de que, 
no âmbito do Processo Administrativo Nº 1112//
VT/2014, foi proferida a decisão, cujos termos e 
fundamentos, ora se mencionam: 
“Em 20.03.2015 foi realizada a título oficioso, na 
sequência da comunicação efetuada pelo Comando 
de bombeiros Sapadores Municipais, uma vistoria 
ao imóvel sito na Rua Barão do Corvo, n.º 935, fre-
guesia de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, 
V. N. Gaia, nos termos e para os efeitos do dispos-
to nos artigos 89.º e seguintes do Regime Jurídico 
de Urbanização e de Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na redação que lhe é conferida pela legislação sub-
sequente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor aqui se 
remete. De acordo com a descrição nele referida, 
em matéria espacial, está em causa uma edificação 
térrea, de construção antiga, implantada à face do 
passeio público, devoluta, em banda e com os vãos 
emparedados com alvenaria de blocos de cimento.
Em matéria de conservação das respetivas estru-
turas, e no que deve revelar para a apreciação da 
matéria em causa, que é a relação do imóvel com 
o espaço público, há assinalar, de acordo com a ob-
servação efetuada a partir deste último, ao nível 
do exterior, na fachada principal, a deterioração do 
seu reboco, com manchas devido à escorrência de 
águas pluviais, fissurado e em desagregação na 
zona do cunhal onde se encontra fixado o portão 
de acesso em ferro; a existência de tubo de queda 
solto no extremo esquerdo da fachada principal da 
edificação e ausência do mesmo no extremo direito 
desta fachada, junto ao portão em ferro, e a ausên-
cia de caleira no beirado.
Na fachada lateral direita, a desagregação do seu 
reboco.
Na cobertura, a deterioração da mesma, indiciando 
deformação da estrutura de apoio da telha do tipo 
marselha, telhas partidas e em falta, sendo que, na 
zona do beiral encontram-se algumas em perigo de 
queda.
No logradouro, a acumulação de lixo de vária or-
dem, na zona onde é possível visualizar do portão 
em ferro, de acesso à edificação.
A situação fáctica observada enquadra-se deste 
modo, na previsão legal do n.º 2 do art.º 89.º do 
RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, na redação que lhe é conferida 
pela legislação subsequente, preceito que confere 
a esta Câmara Municipal, a faculdade de, a todo o 
tempo, determinar a execução de obras de conser-
vação necessárias à correção de más condições de 
salubridade e/ou de segurança, ou à melhoria do 
arranjo estético dos edifícios.
Nesse sentido, foi em 22.05.2015, efetuada audiên-
cia prévia ao (s) proprietário (s) através de Edital, 
nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 70.º do 
Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de Novembro, 
relativamente à intenção deste Município lhes or-
denar a realização das obras de conservação abai-
xo mencionadas, nos termos lá descritos e com os 
fundamentos lá especificados, sendo que, não foi 
no entanto, por nenhum dele (s) deduzida qualquer 
resposta.
Em face ao exposto, e após devida ponderação dos 
elementos instrutórios do processo, deverá, nos 
termos daquele enquadramento legal, com vista 
à correção das patologias assinaladas no auto de 
vistoria e da insalubridade e insegurança por elas 
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provocadas, ser ordenado ao (s) proprietário (s) do 
imóvel vistoriado, com fundamento neste último, 
na proposta de audiência aos interessados, e com 
base na presente informação, no prazo máximo de 
máximo de 60 dias úteis, a execução dos seguintes 
trabalhos:
-EXTERIOR
a) Fachadas
Reparação do reboco, incluindo pintura do mesmo, 
bem como dos vãos emparedados.
Colocação de caleira e do tubo de queda em falta 
na fachada principal.
b) Cobertura
Reparação geral das cobertura, incluindo a sua es-
trutura de apoio da telha do tipo marselha, e subs-
tituição das telhas partidas e em falta, principal-
mente na zona do beiral.
c) Logradouro
Remoção do lixo de vária ordem, para local apro-
priado.”
Adverte-se o(s) destinatário(s) da ordem propos-
ta, de que, os Serviços de Vistorias Administrati-
vas deste Município, devem ser informados, com a 
antecedência devida, da data prevista para o início 
destas obras, caso as deseje(m) executar desde já, 
a fim das mesmas poderem ser acompanhadas por 
Técnicos Municipais.
Adverte-se ainda, de que, caso não cumpra (m) vo-
luntariamente com o ordenado, no prazo indicado, 
ficará (rão) sujeito (s) à instauração de processo 
de contraordenacional pelo ilícito previsto e punido 
pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º do Regi-
me Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela le-
gislação subsequente, punível com coima a graduar 
entre € 500,00 e €10.000, incorrendo ainda na pra-
tica do crime de desobediência, nos termos do art.º 
348.º, n.º 1, alínea b) do Código Penal, para além 
das obras poderem ser executadas coercivamente 
pelo Município, com custos a seu cargo, nos termos 
dos artigos n.ºs 91.º, 107.º e 108.º, todos daquele 
diploma legal.
Adverte-se igualmente, de que, no processo se en-
contra um anexo fotográfico ao auto de vistoria, 
que não é afixado juntamente com o presente edi-
tal.
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira
Data de Publicitação: 16/10/2015

EDT-CMVNG/2015/843
(PROC. Nº 0777/2015 – DEVS)

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

FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Sargento Silva, traseiras do nº 
401, freguesia de S. Félix da Marinha, 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 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de outubro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/10/2015

EDT-CMVNG/2015/844
(PROC. Nº 0073/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
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PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
quintal/logradouro/terreno integrante da habitação 
devoluta e degradada sita na Rua Nova de Casal-
deita, número de polícia irreconhecível, freguesia 
de Grijó, deste concelho, bem como o seu interior 
possui arbustos, sebes, silvados e resíduos de vá-
rias espécies, nomeadamente mobiliário degradado 
e outros itens de recheio habitacional, violando o 
disposto no artigo 33º e alíneas a) e b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor, sendo que a infração ao aí 
disposto, constitui 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 a) do artigo 49º
“Acumular no interior dos edifícios ou outros espa-
ços particulares, quaisquer tipo de resíduos, quan-
do com isso possa ocorrer dano para a saúde pú-
blica, risco de incêndio ou perigo para o ambiente, 
é passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional:”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proce-
der à notificação da comproprietária Cabeça de Ca-
sal, (Leonor Conceição Soares Teixeira) e os outros 
comproprietários do quintal/logradouro/terreno da 
habitação devoluta e degradada em causa, no sen-
tido de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes, bem como dos outros tipos de resíduos pre-
sentes quer no interior como no exterior do imóvel.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.

E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/10/2015

EDT-CMVNG/2015/845
(PROC. Nº 0854/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua de Enxomil, junto ao nº 420, 
freguesia de Arcozelo, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo de incêndio, violando 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, atualmen-
te em vigor, sendo que a infração ao aí disposto, 
constitui contraordenação passível de aplicação de 
coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
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das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 02 de outubro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/10/2015

EDT-CMVNG/2015/846
(PROC. Nº 0952/2013 – DEVS)

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

comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 07 de outubro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/10/2015

EDT-CMVNG/2015/847
(PROC. Nº 0848/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito no Beco da Vila Rachão, ângulo com 
a Rua dos Coutos, 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 contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
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va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.-
Vila Nova de Gaia, 07 de outubro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/10/2015

EDT-CMVNG/2015/848
(PROC. Nº 0791/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços da Divisão de Espaços Verdes 
e Salubridade da Direcção Municipal de Urbanismo 
e Ambiente, que tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Travessa das Relvas, junto ao nº 16, 
freguesia de Serzedo, deste concelho, não cumpre 
os critérios de gestão de combustível, relativos aos 
estratos arbóreo, arbustivo e subarbustivo, defini-
dos no Anexo do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de 
Junho, com as alterações introduzidas pelos Decre-
tos-Leis nºs 15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 
de 14 de Janeiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 
83/2014, de 23 de Maio, está consequentemente 
em incumprimento do disposto no nº 2 do artigo 
15º do mesmo diploma legal, e conforme o esta-
belecido no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º 
constituindo assim risco de incêndio e perigo para 
pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Artigo 33º

“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.
Deve consequentemente ser assegurado o respeti-
vo corte do material vegetal, numa faixa de 50 me-
tros, relativamente à alvenaria exterior dos edifí-
cios confinantes, bem como o abate e/ou poda das 
árvores existentes no terreno que não cumprem os 
critérios 1 – A e 1 – B do Anexo ao respetivo di-
ploma legal, não podendo ainda ocorrer quaisquer 
acumulações de substâncias combustíveis, como 
lenha, madeira ou sobrantes vegetais, e de outras 
substâncias altamente inflamáveis.
Prevê o critério 1 – A do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a desra-
mação deve ser de 50% de altura da árvore até que 
esta atinja os 8 metros de altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros 
acima do solo.”
Prevê o critério 1 – B do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“As copas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados no mínimo 5 metros da edificação e 
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, e de outras substâncias alta-
mente inflamáveis, bem como as copas das árvores 
e dos arbustos devem estar distanciadas no mínimo 
5 metros das edificações.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
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Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
A infração ao disposto na alínea b) do artigo 49º 
do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, é 
passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 02 de outubro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/10/2015

EDT-CMVNG/2015/849
(PROC. Nº 0792/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços da Divisão de Espaços Verdes 
e Salubridade da Direcção Municipal de Urbanismo 
e Ambiente, que tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Travessa das Relvas, junto ao nº 52, 
freguesia de Serzedo, deste concelho, não cumpre 
os critérios de gestão de combustível, relativos aos 
estratos arbóreo, arbustivo e subarbustivo, defini-
dos no Anexo do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de 
Junho, com as alterações introduzidas pelos Decre-
tos-Leis nºs 15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 
de 14 de Janeiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 
83/2014, de 23 de Maio, está consequentemente 
em incumprimento do disposto no nº 2 do artigo 
15º do mesmo diploma legal, e conforme o esta-
belecido no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º 
constituindo assim risco de incêndio e perigo para 
pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-

tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.
Deve consequentemente ser assegurado o respeti-
vo corte do material vegetal, numa faixa de 50 me-
tros, relativamente à alvenaria exterior dos edifí-
cios confinantes, bem como o abate e/ou poda das 
árvores existentes no terreno que não cumprem os 
critérios 1 – A e 1 – B do Anexo ao respetivo di-
ploma legal, não podendo ainda ocorrer quaisquer 
acumulações de substâncias combustíveis, como 
lenha, madeira ou sobrantes vegetais, e de outras 
substâncias altamente inflamáveis.
Prevê o critério 1 – A do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a desra-
mação deve ser de 50% de altura da árvore até que 
esta atinja os 8 metros de altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros 
acima do solo.”
Prevê o critério 1 – B do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“As copas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados no mínimo 5 metros da edificação e 
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, e de outras substâncias alta-
mente inflamáveis, bem como as copas das árvores 
e dos arbustos devem estar distanciadas no mínimo 
5 metros das edificações.
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De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
A infração ao disposto na alínea b) do artigo 49º 
do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, é 
passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 02 de outubro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/10/2015

EDT-CMVNG/2015/850
(PROC. Nº 0155/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Travessa Nova do Agro, junto ao nº 74, fre-
guesia de Serzedo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 

uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo 
Vila Nova de Gaia, 02 de outubro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/10/2015

EDT-CMVNG/2015/851
(PROC. Nº 0645/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, através da Fiscalização efetua-
da pelos Serviços da Divisão de Espaços Verdes e 
Salubridade da Direcção Municipal de Urbanismo e 
Ambiente, que tendo-se constatado que o terreno 
sito na Rua da Figueira de mato, junto ao nº 1122, 
freguesia de Serzedo, deste concelho, não cum-
pre os critérios de gestão de combustível, relativos 
aos estratos arbustivo e subarbustivo, definidos no 
Anexo do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Ju-
nho, com as alterações introduzidas pelos Decre-
tos-Leis nºs 15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 
de 14 de Janeiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 
83/2014, de 23 de Maio, está consequentemente 
em incumprimento do disposto no nº 2 do artigo 
15º do mesmo diploma legal, constituindo assim 
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risco de incêndio e perigo para pessoas e bens, e 
adicionalmente violando o disposto no artigo 33.º e 
alínea b) do artigo 49.º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia.
Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que a qualquer título, detenham terrenos 
confinantes a edificações, designadamente habi-
tações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações, medida a partir da alvenaria 
exterior da edificação, de acordo com as normas 
constantes do presente decreto-lei e que dele faz 
parte integrante.”
Artigo 33.º
“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.º
“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 Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, bem como outras substâncias 
altamente inflamáveis.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 

consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 02 de outubro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/10/2015

EDT-CMVNG/2015/852
(PROC. Nº 1227/2014 – DEVS)

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



Nº 58 | outubro 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 75

balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 02 de outubro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/10/2015

EDT-CMVNG/2015/853
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Dr., Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal do Município de 
Vila Nova de Gaia, no uso das competências atribuí-
da pelo despacho n.º 81/2014, de 13 de novembro, 
do Senhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Mu-
nicipal e Vistorias Administrativas, com competên-
cia subdelegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, 
de 10 de março, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta últi-
ma, na Reunião de 25 de Outubro de 2013,
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
nº 1 do art.º 70º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, 
a todos os interessados – proprietários da edifica-
ção sita na Avenida Pedro Hispano, casa 26, ângulo 
com o Bairro de Delfim Ferreira, s/n, na freguesia 
de Arcozelo, deste concelho de Vila Nova de Gaia 
-, de que, no âmbito do Processo Administrativo nº 
1010/VT/2014, foi proferida a seguinte decisão:
Com vista à correção das deficiências assinaladas 
pelos peritos na vistoria administrativa realizada 
a 27 de maio de 2015, ponderados os restantes 
elementos constantes no processo, ordena-se aos 
proprietários da edificação em causa, acima referi-
da, nos termos previstos no art.º 89º nº 2 do Regi-
me Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado pelo DL nº 555/99 de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe foi dada pela Lei nº 60/2007 
de 4 de Setembro, a execução dos seguintes tra-
balhos, a completar no prazo máximo de 90 dias 
úteis, contados que sejam 30 dias após a afixação 
deste edital:
a) Fachadas 
- Demolição da zona ampliada de carater ilegal, 
existente na parte posterior da edificação principal, 

com remoção dos escombros para local apropriado.
b) Cobertura
- Reparação geral da cobertura, incluindo rufos.
- Remoção da cobertura da construção ampliada de 
carater ilegal, em chapas onduladas, com remoção 
dos escombros para local apropriado.
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 91º, do nº 
1 alínea s) e nº 4 do art.º 98º e dos art.os 107º 
e 108º, todos do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de 
Dezembro com a nova redação conferida pela Lei 
nº 60/2007 de 4 de Setembro. Adverte-se ainda 
que o não cumprimento desta ordem administrati-
va constituirá também crime de desobediência, nos 
termos previsto no art.º 348º nº 1 alínea b) do 
Código Penal.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, nº 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse Proces-
so poderá ser consultado um anexo fotográfico ao 
Auto de Vistoria que não se encontra exposto jun-
tamente com este Edital. 
Vila Nova de Gaia, 8 de outubro de 2015
Proc. Nº 1010/VT/2014
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal, 
(Telmo Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Em Anexo:

AUTO DE VISTORIA
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois 
mil e quinze, compareceram Luís Manuel da Cos-
ta Simões, Engenheiro Civil, Firmino Augusto Trigo 
Barbosa, Arquiteto e José Manuel Santos Moura, 
Assistente Técnico, na qualidade de técnicos desig-
nados pela Câmara Municipal para procederem à 
respetiva vistoria da unidade do prédio abaixo iden-
tificado, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 90º do D.L. 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado pela legislação subsequente.
Esteve ainda presente Maria da Conceição de Sousa 
Machado, na qualidade de cabeça de casal da he-
rança proprietária e Maria da Graça Martins Ribeiro, 
na qualidade de reclamante/vizinha.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO / DA UNIDADE DO 
PRÉDIO OBJETO DA VISTORIA 
Processo n.º: 1010/VT/2014
Localização: Avenida Pedro Hispano, nº 26, Arco-
zelo
Descrição predial:
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Artigo matricial:
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO
Trata-se de uma habitação térrea, desocupada, im-
planta em banda contínua.
Construtivamente o imóvel apresenta-se executa-
do com paredes exteriores em alvenaria rebocada 
e pintada, caixilharias em madeira e cobertura em 
telha francesa assente em estrutura de madeira.
Nº de pisos do prédio: 1
Nº total de unidades: 1
Uso da unidade objeto da vistoria: Habitação deso-
cupada. 
Descrição da unidade objeto da vistoria: Não foi 
possível o acesso ao interior da edificação.
3 – DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE 
ESTÉTICA DO PRÉDIO E DA UNIDADE OBJETO DA 
VISTORIA 
3.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
Ampliação de carácter ilegal existente na parte 
posterior da edificação, já referenciada no processo 
8/FU/2013, causando insegurança, insalubridade e 
deficiente arranjo estético no edifício e no local.
(Fotos nºs 1, 2 e 4)
b) Cobertura
Degradação geral da cobertura, incluindo rufos, 
telhas envelhecidas e vegetação associada, bem 
como da cobertura em chapas onduladas existente 
na zona ampliada posterior da edificação.
(Fotos nºs 1 a 4 e 6 a 9)
c) Logradouro
Nada a referir.
3.2 – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existem.
3.3. – UNIDADE / INTERIOR
Não houve acesso ao interior da habitação.
3.4 – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVA-
ÇÃO
(Apurado através da determinação do nível de con-
servação do imóvel constante da respetiva ficha de 
avaliação anexa ao processo)
3.4.1 – Não aplicável.
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
Demolição da zona ampliada de caracter ilegal, 
existente na parte posterior da edificação principal, 
com remoção dos escombros para local apropriado.
b) Cobertura
Reparação geral da cobertura, incluindo rufos.
Remoção da cobertura da construção ampliada de 
carácter ilegal, em chapas onduladas, com remo-
ção dos escombros para local apropriado. 
c) Logradouro
Nada a referir.
4.2 – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existem.

4.3. – UNIDADE / INTERIOR
Não houve acesso ao interior.
4.4 – PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
O prazo para a execução dos trabalhos é de 30 dias 
úteis.
5 – QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
A parte proprietária do imóvel não formulou quais-
quer quesitos.
6 – DOCUMENTOS ANEXOS
6.1. – Relatório fotográfico com 2 páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(Luís Manuel da Costa Simões) (Relator)
(Firmino Augusto Trigo Barbosa) 
(José Manuel Santos Moura)
Data de Publicitação: 19/10/2015

EDT-CMVNG/2015/854
(PROC.º Nº 0667/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, através da Fiscalização efetua-
da pelos Serviços da Divisão de Espaços Verdes e 
Salubridade da Direcção Municipal de Urbanismo e 
Ambiente, que tendo-se constatado que o terreno 
sito na Rua Garrida, traseiras do nº 360, freguesia 
de Perosinho, deste concelho, não cumpre os crité-
rios de gestão de combustível, relativos aos estra-
tos arbustivo e subarbustivo, definidos no Anexo 
do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com 
as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis nºs 
15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 de 14 de Ja-
neiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 83/2014, de 
23 de Maio, está consequentemente em incumpri-
mento do disposto no nº 2 do artigo 15º do mesmo 
diploma legal, constituindo assim risco de incêndio 
e perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
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terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, bem como outras substâncias 
altamente inflamáveis.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/10/2015

EDT-CMVNG/2015/855
(PROC.º Nº 0612/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito na Rua da Presa da Regueira, junto 
ao nº 70, freguesia de Perosinho, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo de incêndio, violan-
do o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor, sendo que a infração ao aí 
disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 

nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/10/2015

EDT-CMVNG/2015/856
(PROC.º Nº 0145/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito entre o IC23 e edifícios situados na Rua 
D. Pedro V, freguesia de Mafamude, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
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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.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
Vila Nova de Gaia, 8 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/10/2015

EDT-CMVNG/2015/857
(PROC.º Nº 0647/2013 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, fica notificado o Exmo. Se-
nhor António Francisco dos Anjos Monteiro, na qua-
lidade de sócio gerente de António F. A. Monteiro, 
Lda, com sede na Rua Marquês Sá da Bandeira, nº 
323-loja 47, freguesia de Mafamude, deste conce-
lho, e titular do terreno sito na Travessa Quinta dos 
Cubos, frente ao nº 66, freguesia de Oliveira do 
Douro, deste concelho, de que o mesmo se encon-
tra coberto de densa e variada vegetação, estando 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 

aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção da Câ-
mara Municipal, com base no atrás exposto, proce-
der à notificação da entidade titular atrás referen-
ciada, no sentido de dar execução aos respetivos 
trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 8 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/10/2015

EDT-CMVNG/2015/858
(PROC.º Nº 0474/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito no gaveto da Rua Garcia de Resende, Rua 
Infanta D. Maria e Rua Diogo Brandão, freguesia de 
Mafamude, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo para a saúde pública, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-



Nº 58 | outubro 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 79

peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contraordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/10/2015

EDT-CMVNG/2015/859
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificado FRAN-
CISCO NELSON MAIA, arrendatário que foi da habi-
tação sita na Praceta Almeida Garrett, bloco A, n.º 
135 – 1.º Esq., Valadares, União das Freguesias de 
Gulpilhares e Valadares, deste Concelho, para no 
prazo de 8 (oito) dias seguidos, contados da data 
de afixação do presente Edital, proceder ao levan-
tamento de todos os seus bens ali depositados, na 
sequência do Despejo executado a 15 de Outubro 
de 2015, devendo para tal dirigir-se à Gaiurb, urba-
nismo e habitação EM, sob pena de o não fazendo, 
os mesmos serem considerados perdidos a favor 

deste Município.
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2015/119
Vila Nova de Gaia, 01-10-2015
Data de Publicitação: 19/10/2015

EDT-CMVNG/2015/860
(PROC.º Nº 0361/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito na Rua de Santa Apolónia, a norte 
do nº 507, freguesia de Serzedo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo de incêndio, violan-
do o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor, sendo que a infração ao aí 
disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
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consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/10/2015

EDT-CMVNG/2015/861
(PROC.º Nº 0667/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços da Divisão de Espaços Verdes 
e Salubridade da Direcção Municipal de Urbanismo 
e Ambiente, que tendo-se constatado que o terre-
no sito na Rua Garrida, junto (norte) ao nº 360, 
freguesia de Perosinho, deste concelho, não cum-
pre os critérios de gestão de combustível, relativos 
aos estratos arbustivo e subarbustivo, definidos no 
Anexo do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, 
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 
nºs 15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 de 14 de 
Janeiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 83/2014, 
de 23 de Maio, está consequentemente em incum-
primento do disposto no nº 2 do artigo 15º do mes-
mo diploma legal, constituindo assim risco de in-
cêndio e perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 

à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, bem como outras substâncias 
altamente inflamáveis.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/10/2015

EDT-CMVNG/2015/862
(PROC.º Nº 0496/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 112.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 
de janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o terre-
no sito na Rua Fonte Santa, traseiras do n.º 124 e 
confinante com a escola EB 2/3 de Santa Marinha 
e o n.º 20 da Rua Bairro da CP, freguesia de San-
ta Marinha, deste concelho, a proceder à limpeza 
do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33.º e alínea 
b) do artigo 49.º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49.º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
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espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o prazo de VINTE DIAS, e, em caso de 
incumprimento desta notificação, e sem prejuízo do 
disposto em termos de matéria contra-ordenacional 
(alínea b) de Regulamento atrás descrito, a Câmara 
Municipal poderá determinar a posse administra-
tiva do prédio, para efeitos de execução coerciva 
dos respetivos trabalhos de limpeza, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título o detenha, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, 
num prazo de 60 dias após a comunicação do mon-
tante correspondente da operação realizada. A falta 
de pagamento neste prazo dá lugar à cobrança de 
dívida através de processo de execução fiscal, nos 
termos do Código de Procedimento Administrativo 
e do Código de Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo 
Vila Nova de Gaia, 20 de agosto de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/10/2015

EDT-CMVNG/2015/864
(PROC.º Nº 1135/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua de Soeime, junto ao nº 26, freguesia 
de Vilar de Andorinho, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 

nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/10/2015

EDT-CMVNG/2015/865
(PROC.º Nº 1135/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 112º do Código de Procedimento Administra-
tivo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Ja-
neiro e por este meio que, fica notificado o Exmo. 
Senhor António Francisco dos Anjos Monteiro, na 
qualidade de sócio gerente de António F. A. Mon-
teiro, Lda., com sede na Rua Marquês Sá da Ban-
deira, nº 325/323-loja 47, freguesia de Mafamude, 
deste concelho, e titular do terreno sito na Rua de 
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Soeime, junto ao nº 26, freguesia de Vilar de An-
dorinho, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/10/2015

EDT-CMVNG/2015/868
(PROC.º Nº 0060/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-

nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno sito na Rua de Guimarães, desde 
o lado direito do nº 250 até o gaveto com a Traves-
sa das Oliveiras, freguesia de Perosinho, deste con-
celho, a proceder à gestão de combustível, relativos 
aos estratos arbustivo, subarbustivo e arbóreo, no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixação 
do presente edital, em virtude do referido terreno 
não cumprir os respetivos critérios de gestão de 
combustível definidos no Anexo do Decreto-Lei nº 
124/2006 de 28 de Junho, com as alterações intro-
duzidas pelos Decretos-Leis nºs 15/2009, de 14 de 
Janeiro, 17/2009 de 14 de Janeiro, 114/2011, de 
30 de Novembro e 83/2014, de 23 de Maio, estando 
consequentemente em incumprimento do disposto 
no nº 2 do artigo 15º do mesmo diploma legal, e 
conforme o estabelecido no artigo 33º e alínea b) 
do artigo 49º constituindo assim risco de incêndio e 
perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.
Deve consequentemente ser assegurado o respeti-
vo corte do material vegetal, numa faixa de 50 me-
tros, relativamente à alvenaria exterior dos edifí-
cios confinantes, bem como o abate e/ou poda das 
árvores existentes no terreno que não cumprem os 
critérios 1 – A e 1 – B do Anexo ao respetivo di-
ploma legal, não podendo ainda ocorrer quaisquer 
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acumulações de substâncias combustíveis, como 
lenha, madeira ou sobrantes vegetais, e de outras 
substâncias altamente inflamáveis.
Prevê o critério 1 – A do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a desra-
mação deve ser de 50% de altura da árvore até que 
esta atinja os 8 metros de altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros 
acima do solo.”
Prevê o critério 1 – B do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“As copas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados no mínimo 5 metros da edificação e 
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.
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.
A infração ao disposto na alínea b) do artigo 49º 
do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, é 
passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 2 de outubro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/10/2015

EDT-CMVNG/2015/869
(PROC.º Nº 0123/2015 – DEVS)

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

PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatada a exis-
tência de um logradouro sito nas instalações da 
empresa Supimpa, situada na Rua do Bairro Luso, 
nº 35, freguesia de Arcozelo, deste concelho, que 
está a ser utilizado como depósito de vários tipos 
de resíduos (entulhos, sucata e afins), violando o 
seu estado atual o disposto na alínea a) do nº 1 do 
artigo 44º 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.-
Alínea a) do nº 1 do artigo 44º
a) Despejar, lançar, depositar ou abandonar esses 
resíduos em qualquer local público ou privado;
1- Relativamente aos resíduos previstos no artigo 
5º, constituem contraordenações puníveis com coi-
ma graduada de uma até máximo de dez vezes o 
salário mínimo nacional:
Artigo 5º
i) Entulhos – resíduos provenientes de construções, 
aberturas de valas tanto em pavimento de calçada 
como de via pública, escavações, constituídas por 
caliças, pedras, escombros, terras e similares; 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o logradouro em causa, no sentido de dar 
execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo à remoção dos resíduos aí 
acumulados.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de outubro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/10/2015

EDT-CMVNG/2015/870
(PROC.º Nº 0779/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
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aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Afonso de Albuquerque, nº 55 
(antiga instalação empresarial), freguesia de Arco-
zelo, deste concelho, se encontra coberto de densa 
e variada vegetação, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, constituindo perigo 
de incêndio, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de outubro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/10/2015

EDT-CMVNG/2015/871
(PROC.º Nº 0543/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-

go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
logradouro sito na Rua Consiglieri Pedroso, nº 702, 
freguesia de Santa Marinha, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manuten-
ção, constituindo perigo de incêndio, 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.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o logradouro em causa, no sentido de dar 
execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/10/2015

EDT-CMVNG/2015/872
(PROC.º Nº 0917/2014 – DEVS)

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

EDT-CMVNG/2015/873
(PROC.º Nº 1128/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 112.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 
de janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha os lotes 
de terreno sitos em frente aos nºs 31, 36 e 38 da 
Rua Francisco Pereira Pinto Lemos, ângulo com a 
Rua José P. de Araújo Júnior, freguesia de Santa 
Marinha, deste concelho, a procederem à limpeza 
dos mesmos no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33.º e alínea 
b) do artigo 49.º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49.º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o prazo de VINTE DIAS, e, em caso de 
incumprimento desta notificação, e sem prejuízo do 
disposto em termos de matéria contra-ordenacional 
(alínea b) de Regulamento atrás descrito, a Câmara 
Municipal poderá determinar a posse administra-
tiva do prédio, para efeitos de execução coerciva 
dos respetivos trabalhos de limpeza, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título o detenha, 
obrigado(s) a ressarci-la dos respetivos custos, 
num prazo de 60 dias após a comunicação do mon-
tante correspondente da operação realizada. A falta 
de pagamento neste prazo dá lugar à cobrança de 
dívida através de processo de execução fiscal, nos 
termos do Código de Procedimento Administrativo 
e do Código de Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
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consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
Vila Nova de Gaia, 6 de agosto de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/10/2015

EDT-CMVNG/2015/874
(PROC.º Nº 0018/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Florinda Gomes, junto ao nº 66, fregue-
sia de Santa Marinha, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 

comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo 
Vila Nova de Gaia, 7 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/10/2015

EDT-CMVNG/2015/875
(PROC.º Nº 0539/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 112.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei. n. º 4/2015 de 
7 de janeiro e por este meio que, tendo-se consta-
tado que o terreno sito nas traseiras dos nºs 222 
e 240 da Rua dos Cruzeiros, freguesia de Serze-
do, deste concelho, se encontra coberto de densa 
e variada vegetação, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, constituindo perigo 
de incêndio e consequentemente perigo para pes-
soas e bens, violando o disposto no artigo 33.º e 
alínea b) do artigo 49.º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção da Câmara Munici-
pal, proceder à notificação do(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título detenha o terreno em causa, no 
sentido de dar execução aos respetivos trabalhos.
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Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artigo 121.º e n.º 1 do 
artigo 122.º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 06 de agosto de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/10/2015

EDT-CMVNG/2015/876
(PROC.º Nº 0437/2015 – DEVS)

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

cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 21/10/2015

EDT-CMVNG/2015/877
(PROC.º Nº 0601/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que os 
lotes de terreno, nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 
e espaços circundantes dentro do loteamento, do 
alvará de loteamento nº 14/02 sitos na Rua Ma-
nuel Silva Marques, freguesia de Vilar de Andori-
nho, deste concelho, propriedade de António F. A. 
Monteiro, Lda. com sede na Rua Sá da Bandeira, 
nº 323 loja 47, freguesia de Mafamude deste con-
celho, se encontram cobertos de densa e variada 
vegetação, estão 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 contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
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de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha os lotes de terreno em causa, no sentido 
de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/10/2015

EDT-CMVNG/2015/878
(PROC.º Nº 0601/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que os 
lotes de terreno nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e espa-
ços circundantes dentro do loteamento, do alvará 
de loteamento nº 14/02 sitos na Rua Manuel Sil-
va Marques, freguesia de Vilar de Andorinho, 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 contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º

“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha os lotes de terreno em causa, no sentido 
de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/10/2015

EDT-CMVNG/2015/879
(PROC.º Nº 0634/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmo. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho n.º 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n.º 1 do ar-
tigo 112.º do Código de Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de 
janeiro que, fica notificado o Sr. ANÍBAL CERQUEI-
RA, proprietário dos lotes de terreno (nºs 9 e 10), 
sitos na Rua de Guiões, junto ao n.º 199, freguesia 
da Madalena, deste concelho, a proceder à gestão 
de combustível, relativos aos estratos arbustivo e 
subarbustivo, no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude dos 
referidos lotes de terreno não cumprirem os respe-
tivos critérios de gestão de combustível definidos no 
Anexo do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, 
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 
nºs 15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009 de 14 de 
janeiro, 114/2011, de 30 de novembro e 83/2014, 
de 23 de maio, estando consequentemente em in-
cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 15.º 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 
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124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que a qualquer título, detenham terreno 
confinantes a edificações, designadamente habi-
tações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante.”
Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal numa faixa de 50 metros relativamen-
te à alvenaria exterior das edificações confinantes, 
não podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações 
de substâncias combustíveis, como lenha, madeira 
ou sobrantes vegetais, bem como outras substân-
cias altamente inflamáveis. 
Decorrido o prazo de VINTE DIAS, e, em caso de 
incumprimento desta notificação, a Câmara Muni-
cipal realizará os trabalhos de gestão de combus-
tível, ficando o proprietário, 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 (Artigo 21.º do Decreto-Lei nº 124/2006 
de 28 de junho).
A infração ao disposto no n.º 2 do artigo 15.º do 
Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo n.º 1 do artigo 
38.º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00 € a 5.000,00 €, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00 € a 60.000,00 €, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 05 de agosto de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/10/2015

EDT-CMVNG/2015/880
(PROC.º Nº 0528/2015 – DEVS)

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

terreno sito na Rua Moinho de Vento, junto ao nº 
125, freguesia de Madalena, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manuten-
ção, constituindo perigo de incêndio e para a saúde 
pública, violando o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a 
infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/10/2015

EDT-CMVNG/2015/881
(PROC.º Nº 563/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 112.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 
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de janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua da Aldeia Nova, junto ao n.º 47, fregue-
sia da Madalena, deste concelho, a proceder à lim-
peza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados 
da data de afixação do presente edital, em virtude 
do seu estado violar o disposto no artigo 33.º e alí-
nea b) do artigo 49.º 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 49.º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o prazo de VINTE DIAS, e, em caso de 
incumprimento desta notificação, e sem prejuízo do 
disposto em termos de matéria contra-ordenacional 
(alínea b) de Regulamento atrás descrito, a Câmara 
Municipal poderá determinar a posse administra-
tiva do prédio, para efeitos de execução coerciva 
dos respetivos trabalhos de limpeza, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título o detenha, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, 
num prazo de 60 dias após a comunicação do mon-
tante correspondente da operação realizada. A falta 
de pagamento neste prazo dá lugar à cobrança de 
dívida através de processo de execução fiscal, nos 
termos do Código de Procedimento Administrativo 
e do Código de Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 20 de agosto de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/10/2015

EDT-CMVNG/2015/882
(PROC.º Nº 0482/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito frente ao nº 31 da Vereda 3 da Rua da 
Tapadinha, freguesia de Madalena, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de julho de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/10/2015
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EDT-CMVNG/2015/883
(PROC.º Nº 0723/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 112.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei. n.º 4/2015 de 7 
de janeiro e por este meio que, tendo-se constata-
do que o terreno sito a nascente do n.º 295 da Rua 
Azeredo Lobo, freguesia da Madalena, deste conce-
lho, se encontra coberto de densa e variada vege-
tação, está consequentemente sem qualquer tipo 
de manutenção, constituindo foco de insalubridade, 
risco de incêndio e consequentemente perigo para 
pessoas e bens, violando o disposto no artigo 33.º 
e alínea b) do artigo 49.º do Regulamento Munici-
pal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública 
de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo 
que a infração ao aí disposto, constitui contraorde-
nação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção da Câmara Munici-
pal, proceder à notificação do(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título detenha o terreno em causa, no 
sentido de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artigo 121.º e n.º 1 do 
artigo 122.º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 08 de setembro de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Data de Publicitação: 22/10/2015

EDT-CMVNG/2015/884
(PROC.º Nº 0572/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n.º 1 do ar-
tigo 112.º do Código de Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de 
janeiro e por este meio que, através da Fiscalização 
efetuada pelos Serviços da Divisão de Espaços Ver-
des e Salubridade da Direção Municipal de Urba-
nismo e Ambiente, que tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua das da Paz, junto ao n.º 560, 
freguesia de Canelas, deste concelho, não cumpre 
os critérios de gestão de combustível, relativos aos 
estratos arbóreo, arbustivo e subarbustivo, defini-
dos no Anexo do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 
de junho, com as alterações introduzidas pelos De-
cretos-Leis nºs 15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009 
de 14 de janeiro, 114/2011, de 30 de novembro e 
83/2014, de 23 de maio, está consequentemente 
em incumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
15.º do mesmo diploma legal, constituindo assim 
risco de incêndio e perigo para pessoas e bens, e 
adicionalmente violando o disposto no artigo 33.º e 
alínea b) do artigo 49.º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia.
Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que a qualquer título, detenham terrenos 
confinantes a edificações, designadamente habi-
tações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações, medida a partir da alvenaria 
exterior da edificação, de acordo com as normas 
constantes do presente decreto-lei e que dele faz 
parte integrante.”
Artigo 33.º
“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.º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.”
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Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no disposto no n.º 3 do artigo 
15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de ju-
nho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei nº 17/2009 de 14 de janeiro, proceder à no-
tificação 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 de gestão de com-
bustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, e de outras substâncias alta-
mente inflamáveis, bem como as copas das árvores 
e dos arbustos devem estar distanciadas no mínimo 
5 metros das edificações.
De acordo com o previsto no artigoº 121.º e n.º 1 
do artigo 122.º concede-se o prazo de 10 dias para 
se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no n.º 2 do artigo 15.º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo n.º 1 do artigo 
38.º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00 € a 5.000,00 €, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00 € a 60.000,00 €, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 06 de agosto de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/10/2015

EDT-CMVNG/2015/885
(PROC.º Nº 0754/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
logradouro da habitação sito na Rua de Brantães, 
nº 43, freguesia de Sermonde, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo de incêndio, violando 
o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-

mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o logradouro em causa, no sentido de dar 
execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/10/2015

EDT-CMVNG/2015/886
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DO PO-
ENTE, OLIVAL 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 5 de Outubro 
de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNI-
CIPAL DE TRÂNSITO: Na extensão de 120 metros, 
compreendida entre a intersecção com a Avenida 
Engenheiro Amaro da Costa e a Rua Zeferino Cou-
to, para via com os dois sentidos de trânsito 
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 9 de Outubro de 2015,  
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/10/2015
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EDT-CMVNG/2015/887
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DAS FI-
GUEIRINHAS, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GRIJÓ 
E SERMONDE 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. 
Câmara Municipal, tomada na reunião de 8 de Se-
tembro de 2014, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Implementação de 1 sinal de cedência de passa-
gem B2 STOP, na intersecção entre a Rua das Fi-
gueirinhas e as Ruas da Ervilhaca e da Regedoura
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 9 de outubro de 2015,  
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 22/10/2015

EDT-CMVNG/2015/888
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DO 
CORVADELO, SERZEDO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. 
Câmara Municipal, tomada na reunião de 5 de Ou-
tubro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO: Implementação do sinal 
C8 (trânsito proibido a veículos de largura superior 
à indicada 2,00 metros), junto à intersecção com a 
Travessa do Corvadelo.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 8 de Outubro de 2015,  
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/10/2015

EDT-CMVNG/2015/889
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DE AL-
VITES E RUA CASTELO BRANCO, CANIDELO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. 
Câmara Municipal, tomada na reunião de 5 de Ou-
tubro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
- Colocação de um sinal de paragem obrigatória 
(STOP) na Rua de Alvites no entroncamento com a 
Rua Castelo Branco;
- Colocação de um sinal de paragem obrigatória 
(STOP) na Rua Castelo Branco no entroncamento 
com a Rua Arca de Noé.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 8 de Outubro de 2015,  
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/10/2015

EDT-CMVNG/2015/890
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - LARGO DAS 
ALMINHAS DAS BARRANCAS, UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 5 out. 2015, 
foi aprovada a seguinte POSTURA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO:
Largo das Alminhas das Barrancas, no entronca-
mento com a Travessa da Seada, colocação de sinal 
vertical de Stop e pintura no pavimento da inscri-
ção 'STOP', conforme esquema em anexo. 
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 14 de outubro de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/10/2015

EDT-CMVNG/2015/891
(PROC.º Nº 0680/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
logradouro da habitação em estado de abandono 
sita entre a Rua de Painçais e a Rua Cónego Agos-
tinho, freguesia de Lever, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manuten-
ção, constituindo perigo de incêndio e risco para a 
saúde pública, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
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à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o logradouro em causa, no sentido de dar 
execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/10/2015

EDT-CMVNG/2015/892
(PROC.º Nº 0500/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, através da Fiscalização efetua-
da pelos Serviços da Divisão de Espaços Verdes e 
Salubridade da Direcção Municipal de Urbanismo e 
Ambiente, que tendo-se constatado que o terreno 
sito na Rua dos Fogueteiros, junto ao nº 214, fre-
guesia de Avintes, deste concelho, não cumpre os 
critérios de gestão de combustível, relativos aos es-
tratos arbustivo e subarbustivo, definidos no Anexo 
do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com 
as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis nºs 
15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 de 14 de Ja-
neiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 83/2014, de 
23 de Maio, está consequentemente em incumpri-
mento do disposto no nº 2 do artigo 15º do mesmo 
diploma legal, constituindo assim risco de incêndio 
e perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 

com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Muni-
cípio, com base no disposto no nº 3 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 
de 14 de Janeiro, proceder à notificação do(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
em causa, no sentido de dar execução aos respeti-
vos trabalhos de gestão de combustível.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 
vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, não 
podendo ainda ocorrer quaisquer acumulações de 
substâncias combustíveis, como lenha, madeira ou 
sobrantes vegetais, bem como outras substâncias 
altamente inflamáveis.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/10/2015

EDT-CMVNG/2015/893
(PROC.º Nº 0052/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 112.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 
de janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título detenha o ter-
reno sito nas traseiras da habitação n.º 38 da Tv. 
das Agras, freguesia de Avintes, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33.º e alínea b) do artigo 49.º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
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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 49.º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o prazo de VINTE DIAS, e, em caso de 
incumprimento desta notificação, e sem prejuízo do 
disposto em termos de matéria contra-ordenacional 
(alínea b) de Regulamento atrás descrito, a Câmara 
Municipal poderá determinar a posse administra-
tiva do prédio, para efeitos de execução coerciva 
dos respetivos trabalhos de limpeza, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título o detenha, 
obrigado(s) a ressarci-la dos respetivos custos, 
num prazo de 60 dias após a comunicação do mon-
tante correspondente da operação realizada. A falta 
de pagamento neste prazo dá lugar à cobrança de 
dívida através de processo de execução fiscal, nos 
termos do Código de Procedimento Administrativo 
e do Código de Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 06 de agosto de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/10/2015

EDT-CMVNG/2015/894
(PROC.º Nº 0472/2015 – DEVS)

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

80 e 117, freguesia de Avintes, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo de incêndio e para a 
saúde pública, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/10/2015

EDT-CMVNG/2015/895
(PROC.º Nº 0893/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
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terreno sito na Travessa das Moutadas, junto ao 
nº 144, freguesia de Gulpilhares, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para a saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de outubro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/10/2015

EDT-CMVNG/2015/896
(PROC.º Nº 0777/2014 – DEVS)

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

Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito entre os nºs 530 e 586 da Rua do Areinho, 
freguesia de Oliveira do Douro, deste concelho, a 
proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 2 de outubro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/10/2015



Nº 58 | outubro 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 97

EDT-CMVNG/2015/897
(PROC.º Nº 1111/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua Capitão Galhardo, junto ao nº 59, fre-
guesia de Gulpilhares, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-

dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 19 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/10/2015

EDT-CMVNG/2015/898
(PROC.º Nº 0785/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua do Espinhoso, junto ao nº 99, freguesia 
de Gulpilhares, deste concelho, a proceder à lim-
peza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados 
da data de afixação do presente edital, em virtude 
do seu estado violar o disposto no artigo 33º e alí-
nea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
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comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 27 de outubro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/10/2015

EDT-CMVNG/2015/899
(PROC.º Nº 0593/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 112.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 
de janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer título detenha o terreno 
sito na Rua do Pinhal, junto ao n.º 21, freguesia 
de Lever, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33.º e alínea b) 
do artigo 49.º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49.º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o prazo de VINTE DIAS, e, em caso de 
incumprimento desta notificação, e sem prejuízo do 
disposto em termos de matéria contra-ordenacional 

(alínea b) de Regulamento atrás descrito, a Câmara 
Municipal poderá determinar a posse administra-
tiva do prédio, para efeitos de execução coerciva 
dos respetivos trabalhos de limpeza, ficando o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer título o detenha, 
obrigado(a) a ressarci-la dos respetivos custos, 
num prazo de 60 dias após a comunicação do mon-
tante correspondente da operação realizada. A falta 
de pagamento neste prazo dá lugar à cobrança de 
dívida através de processo de execução fiscal, nos 
termos do Código de Procedimento Administrativo 
e do Código de Processo Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia 20 de agosto 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/10/2015

EDT-CMVNG/2015/900
(Art.º 112.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, no uso das competências subdelegadas 
pelo despacho nº13/PCM/2014 de 10/03 do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com competência conferida pela Câ-
mara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, nos termos do disposto na alínea 
d), n.º 1, do artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, através da afixação do presente 
Edital, e em cumprimento do despacho por si pro-
ferido, datado de 21/09/2015, fica notificado, JOSÉ 
ROGÉRIO BARROSA MONTEIRO COELHO, na quali-
dade de cabeça de casal da herança de Palmira Co-
elho Xavier Pontes E DEMAIS INTERESSADOS, do 
imóvel sito na Rua Dr. Pedro Vitorino, n.º 148, fre-
guesia de Gulpilhares e Valadares deste Concelho, 
do teor da proposta decisão proferida no processo 
nº 1247/FU/2004, cujos termos e fundamentos a 
seguir se transcrevem:
“Em referência ao assunto acima identificado, e já 
transmitido através do n/ ofício nº 4558/2014, co-
munico que, por despacho do Senhor Vice-Presi-
dente, de 30/12/2014, e em cumprimento do dis-
posto no artigo 106º, nº 1, do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação (RJUE) - aprovado pelo 
D.L. nº 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual 
redação, foi ordenada a remoção e demolição da 
”tenda” destinada a eventos, com a área aproxima-
da de 180m2 e do telheiro em estrutura metálica 
e cobertura em acrílico, com a área aproximada de 
44m2, por terem sido executadas ilegalmente, si-
tas na Rua Dr. Pedro Vitorino, n.º 148, freguesia de 
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Gulpilhares e Valadares deste município. 
Para cumprimento voluntário desta ordem foi con-
cedido a V. Exa. um prazo de 45 dias úteis, findo 
o qual serão adotados os procedimentos legais ne-
cessários.
Apenas no caso de se verificar a adoção de medidas 
coercivas, as quais ser-lhe-ão atempadamente co-
municadas, informa-se que das mesmas decorrem 
custos da V/ responsabilidade.
Por último, adverte-se que o não cumprimento da 
presente ordem o fará incorrer na prática do crime 
de desobediência previsto e punido nos termos do 
disposto no artigo 348º do Código Penal, o qual 
será comunicado ao Ministério Público para os de-
vidos efeitos.”
Vila Nova de Gaia, 21 de setembro de 2015
Por delegação de competências, O Vice-Presidente 
da Câmara (Patrocinio Azevedo)
Data de Publicitação: 26/10/2015

EDT-CMVNG/2015/901
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015, 
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Minuta da Ata nº 22 respeitante à Reunião 
Pública realizada no dia 19 de outubro de 2015, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação.
Vila Nova de Gaia, 22 de outubro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/10/2015

EDT-CMVNG/2015/905
(PROC.º Nº 0545/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua do Pinhal, traseiras do nº 501, 
freguesia de Lever, deste concelho, se encontra co-
berto de densa e variada vegetação, está conse-
quentemente sem qualquer tipo de manutenção, 

constituindo perigo de incêndio e para a saúde pú-
blica, violando o disposto no artigo 33º e alínea b) 
do artigo 49º do Regulamento Municipal de Resídu-
os Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova 
de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração 
ao aí disposto, constitui contraordenação passível 
de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/10/2015

EDT-CMVNG/2015/907
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA SE-
ADA E TRAVESSA DA SEADA, UNIÃO DAS FREGUE-
SIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. 
Câmara Municipal, tomada na reunião de 19 out. 
2015, foi aprovada a seguinte POSTURA MUNICI-
PAL DE TRÂNSITO:
Implementação da sinalização vertical e horizontal 
que consta da planta em anexo 
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
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Vila Nova de Gaia, 22 de outubro de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/10/2015

EDT-CMVNG/2015/908
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DO BU-
RACO, GRIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. 
Câmara Municipal, tomada na reunião de 19 de 
Outubro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTU-
RA MUNICIPAL DE TRÂNSITO: implementação de 
sentido único de trânsito, desde a interceção com 
a Rua Cruz do Loureiro até uma extensão de 80 
metros, com o mesmo a circular no sentido norte/
sul) e proibição de trânsito de veículos de largura 
superior a 1,80 metros, na referida extensão.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 22 de Outubro de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/10/2015
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