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A. 1. MINUTA DE ATA Nº. 01
Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de 
dois mil e treze, a Assembleia Municipal de Vila Nova 
de Gaia, reunida, nos termos do n°1 do Art.45° da 
Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro to-
mou as seguintes deliberações:
1) Foi no 1º Ponto da Ordem de Trabalhos "Eleição 
do Presidente da Assembleia Municipal e do Primei-
ro e Segundo Secretário da Mesa da Assembleia 
Municipal", presente uma Lista, denominada A, 
tendo obtido 35 votos a favor, 00 votos nulos e 11 
votos brancos. Foram, pois, eleitos o Senhor Depu-
tado Municipal Albino Pinto Almeida como Presiden-
te da Assembleia Municipal, a Senhora Deputada 
Municipal Carla Patrícia Marques da Silva, como Pri-
meira Secretária e a Senhora Deputada Municipal 
Carla da Silva Machado como Segunda Secretária 
da Mesa da Assembleia Municipal, pertencentes à 
Lista A.
2) Foi no 2º Ponto da Ordem de Trabalhos "Eleição 
do Presidente de Junta de Freguesia e seu Substitu-
to ao XXI Congresso da ANMP", presente uma Lista, 
denominada Lista A, tendo obtido 36 votos a favor, 
00 votos nulos e 10 votos brancos. Foram, pois, 
eleitos o Senhor Presidente da Junta de Freguesia 
de Oliveira do Douro, Dário Soares Freitas da Sil-
va, como efetivo e o Senhor Presidente da União 
de Freguesias de Grijó e Sermonde, Joaquim César 
Ramos Rodrigues, pertencentes à Lista A.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 20.35 horas do dia 21 
de outubro de 2013, da qual se lavrou a presente 
Minuta de Ata, a qual vai ser assinada pela Senhora 
Primeira Secretária e pelo Senhor Presidente da As-
sembleia Municipal, e que depois de lida, foi apro-
vada por unanimidade.
Primeira secretária, Carla Patrícia Marques da Silva.
Presidente da assembleia municipal, Albino Pinto 
Almeida.

A. 2. MINUTA DE ATA Nº. 02
Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois 
mil e treze, a Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Gaia, reunida em Sessão Extraordinária, tomou as 
seguintes deliberações:
1) Foi a "Lista de Candidatos à Comissão Executiva 
Metropolitana, nos termos do Art.º 74° da Lei n° 
75/2013, de 12 de setembro", aprovado por maio-
ria, com 24 votos a favor, 04 votos contra, 04 votos 
brancos e 00 votos nulos.
2) Foi o ponto 2.º da Ordem de Trabalhos "Discus-
são e Votação da Proposta da Câmara 'Municipal 
quanto à Fixação das Taxas de Imposto Municipal 
sobre Imóveis (I.M.I.), para o ano de 2014", apro-
vado por maioria, com 01 abstenções do BE e 47 
votos a favor (27 do PS, 08 do PSD, 06 do Movi-
mento Independente "Juntos Por Gaia", 03 da CDU, 

02 do CDS-PP e 01 do Movimento Independente de 
Cidadãos Gulpilhares-Valadares).
3) Foi o ponto 3.º da Ordem de Trabalhos "Discus-
são e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Fixação das Taxas de Derrama, para o ano 
de 2014", aprovado por Unanimidade.
4) Foi o ponto 4.º da Ordem de Trabalhos "Discus-
são e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Fixação de uma Participação de 5% sobre 
o imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singu-
lares (I.R.S.), para o ano de 2014", aprovado por 
Unanimidade.
5) Foi o ponto 5.º da Ordem de Trabalhos "Discus-
são e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Fixação da Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem (T.M.D.P.), para o ano de 2014", apro-
vado por Maioria, 04 votos contra (03 da CDU e 01 
do BE) e 44 votos a favor (27 do PS, 08 do PSD, 
06 do Movimento Independente "Juntos Por Gaia", 
02 do CDS-PP e 01 do Movimento Independente de 
Cidadãos Gulpilhares-Valadares).
6) Foi o ponto 6.º da Ordem de Trabalhos "Discus-
são e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à Criação de 60 postos de Trabalho, no Qua-
dro de Pessoal da Autarquia, na área das AEC´s, 
aprovado por Unanimidade.
7) Foi o ponto 7.º da Ordem de Trabalhos "Discus-
são e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Projeto de Delimitação da Área de Rea-
bilitação Urbana do Centro Histórico", aprovado por 
Unanimidade.
8) Foi o ponto 8.º da Ordem de Trabalhos "Discus-
são e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Relatório da Situação Económico-Finan-
ceira do Município de Vila Nova de Gaia, referente 
ao 1.º Semestre de 2013", aprovado por Maioria, 
com 04 votos contra (03 da CDU e 01 do BE) e 44 
votos a favor (27 do PS, 08 do PSD, 06 do Movi-
mento Independente "Juntos Por Gaia", 02 do CDS-
-PP e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares-Valadares).
9) Foi a "Análise Projeto de Regimento da Assem-
bleia Municipal de Vila Nova de Gaia para o quadri-
énio 2013-2017", retirado da Ordem de Trabalhos.
10) Foi, um Voto de Protesto, subscrito pelos Gru-
pos Parlamentares do PS, PSD, Movimento Inde-
pendente "Juntos Por Gaia", CDS-PP, BE e Mo-
vimento Independente de Cidadãos Gulpilhares 
Valadares, contra a Proposta de Orçamento de 
Estado para 2014, em não atribuir as majorações 
de 15% às Freguesias do Município que resultaram 
das agregações, onde deliberava, "manifestar o seu 
protesto contra esta decisão injusta e abusiva da 
Unidade Técnica e suportada pela Direção Geral das 
Autarquias Locais, como também propor e apelar 
ao Governo a reposição das majorações devidas às 
juntas da União de Freguesias de Santa Marinha 
e São Pedro da Afurada, União das Freguesias de 
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Mafamude e Vilar do Paraíso, União das Freguesias 
de Pedroso e Seixezelo, União das Freguesias de 
Gulpilhares e Valadares, União das Freguesias de 
Serzedo e Perosinho, União das Freguesias de Gri-
jó e Sermonde e União das Freguesias de Olival, 
Sandim Lever e Crestuma", aprovado por Unani-
midade.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 01.40 horas do dia 21 de 
novembro de 2013, da qual se lavrou a presente 
Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e assinada pela 
Senhora Primeira Secretária e pelo Senhor Presi-
dente da Assembleia Municipal.
Primeira secretária, Carla Patrícia Marques da Silva.
Presidente da assembleia municipal, Albino Pinto 
Almeida.

B.1. MINUTA DA ATA N.º 25
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
04 DE NOVEMBRO DE 2013
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Eng.ª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- 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.º. José Valentim Pinto Mi-
randa
PRESIDIU À REUNIÃO:
O Senhor Presidente da Câmara Prof. Dr.º Eduardo 
Vítor Rodrigues
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO N°. 1 DO ART°, 64 DA LEI N°. 169/99;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
SECRETARIOU A REUNIÃO:
O Sr. Diretor Municipal de Administração e Finan-
ças, Dr. Carlos Sousa Pinto.
HORA DA ABERTURA: 15 Horas e 05 Minutos
HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 25 minutos

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- DISTRIBUIÇÃO DOS PELOUROS PELA VEREAÇÃO
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para co-
nhecimento. 30.10.2013"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
O Senhor Vice-Presidente entrou na reunião.
2- IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - ANO 
2014
Deliberação: Deliberado por MAIORIA, aprovar a 
proposta de fixação das taxas do Imposto Munici-
pal sobre Imóveis para o ano de 2014, nos termos 
apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal
VOTAÇÃO:
A FAVOR: 8 VOTOS (5 votos do PS, 2 votos dos 
INDEPENDENTES e 1 voto da Sra. Vereadora Eng.ª. 
Mercês Ferreira)
CONTRA: 2 VOTOS (PSD - Vereadores Firmino Pe-
reira e Dr. Elísio Pinto)
3- DERRAMA – 2014
Deliberação: Deliberado por MAIORIA, aprovar a 
proposta de fixação das taxas derrama para o ano 
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de 2014, nos termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal
VOTAÇÃO:
A FAVOR: 8 VOTOS (5 votos do PS, 2 votos dos 
INDEPENDENTES e 1 voto da Sra. Vereadora Eng.ª. 
Mercês Ferreira)
CONTRA: 2 VOTOS (PSD - Vereadores Firmino Pe-
reira e Dr. Elísio Pinto)
4- IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS 
SINGULARES
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a proposta de fixação de uma participação de 
5% sobre o imposto sobre o Rendimento das Pes-
soas Singulares para o ano de 2014, nos termos 
apresentados. Mais foi deliberado submeter o pre-
sente assunto à aprovação da Assembleia Municipal
5- TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM - 
ANO 2014
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a proposta de fixação da taxa Municipal de Di-
reitos de Passagem para o ano de 2014, nos termos 
propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
6- DEFINIÇÃO DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 
DESTINADA À EMPRESA ÁGUAS E PARQUE BIOLÓ-
GICO DE GAIA, EM, SA (APBG)
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Definição de Orientação Estratégica destinada 
à Empresa Águas e parque Biológico de Gaia EM, 
SA, nos termos propostos.
7- ATRIBUIÇÃO DE UMA COMPARTICIPAÇÃO FI-
NANCEIRA PARA DESLOCAÇÃO A ESPANHA NO 
MONTANTE DE 1600 € + IVA SOLICITADO PELOS 
PLEBEUS AVINTENSES.
Despacho do Sr. Presidente: "Â Câmara, 30.10.2013" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, atri-
buir uma comparticipação financeira no montante 
de 1.600,00 € + IVA aos Plebeus Avintenses, para 
deslocação a Espanha.
8- ATRIBUIÇÃO DE UMA COMPARTICIPAÇÃO FI-
NANCEIRA, NO MONTANTE DE € 2.000.00 SOLICI-
TADA PELO GRUPO DESPORTIVO COLÉGIO INTER-
NATO DOS CARVALHOS.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, atri-
buir uma comparticipação financeira no montante 
de 2.000,00 € ao Grupo Desportivo Colégio Inter-
nato dos Carvalhos, nos termos propostos.
9- CONCURSO PÚBLICO PARA A AQUISIÇÃO E INS-
TALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TENDO EM VISTA A 
MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILU-
MINAÇÃO PÚBLICA DO CONCELHO DE VILA NOVA 
DE GAIA - PROPOSTA DE DECISÃO DE CONTRATAR 
E DE APROVAÇÃO DAS PEÇAS JURÍDICAS E TÉC-
NICAS DO PROCEDIMENTO E DEMAIS ELEMENTOS 
ANEXOS

Informação do Projeto Elena de 05.08.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a abertura de concurso público para "Aquisi-
ção e Instalação de Equipamentos tendo em vista a 
melhoria da eficiência energética na Iluminação Pú-
blica do concelho de Vila Nova de Gaia", bem como, 
as peças jurídicas e técnicas do procedimento e de-
mais elementos anexos à presente informação.
10- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA 
TAXA MUNICIPAL PELA UTILIZAÇÃO DE VIATURA 
MUNICIPAL SOLICITADO PELO MOVIMENTO DINÂ-
MICO CULTURAL DE SANDIM
Inf. 36/GVMF de 2013.08.26
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa municipal 
pela utilização de viatura municipal, solicitada pelo 
Movimento Dinâmico Cultural de Sandim, nos ter-
mos da Informação n° 36/GVMF de 2013.08.26.
11- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA 
TAXA MUNICIPAL PELA UTILIZAÇÃO DE VIATURA 
MUNICIPAL SOLICITADO PELO FUTEBOL CLUBE DE 
GAIA
Inf. 34/GVMF de 2013.08.20
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa municipal de-
vida pela utilização de viatura municipal, solicitada 
pelo Futebol Clube de Gaia, nos termos da Informa-
ção n° 34/GVMF de 2013.08.20.
12- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA 
TAXA MUNICIPAL PELA UTILIZAÇÃO DE VIATURA 
MUNICIPAL SOLICITADO PELO CLUBE JOVEM AL-
MEIDA GARRETT
Inf. 21/GVMF de 2013.06.12
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa municipal de-
vida pela utilização de viatura municipal, solicitada 
pelo Clube Jovem Almeida Garrett, nos termos da 
informação n° 21/GVMF de 2013.06.12.
13- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA 
TAXA MUNICIPAL PELA UTILIZAÇÃO DE VIATURA 
MUNICIPAL SOLICITADO PELO FUTEBOL CLUBE DE 
GAIA
Inf. 17/GVMF de 2013.05.15
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa municipal de-
vida pela utilização de viatura municipal, solicitada 
pelo Futebol Clube de Gaia, nos termos da Informa-
ção n° 17/GVMF de 2013.05.15.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
14- PEDIDO DE ISENÇÃO TOTAL DE PAGAMENTO 
DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICI-
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PAIS SOLICITADO PELO SERVIÇO DE PSIQUIATRIA 
E SAÚDE MENTAL DO CENTRO HOSPITALAR DE 
VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO
Inf. CMVNG/2013/5613
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa total de pagamento da taxa munici-
pal devida pela utilização de viatura municipal, so-
licitada pelo Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental 
do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, 
nos termos da informação n° CMVNG/2013/5613.
15- PEDIDO DE ISENÇÃO TOTAL DE PAGAMENTO 
DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICI-
PAIS SOLICITADO PELO CORPO NACIONAL DE ES-
CUTAS AGRUPAMENTO 501 - PEDROSO.
Inf. CMVNG/2013/3590
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa total de pagamento da taxa muni-
cipal devida pela utilização de viatura municipal, 
solicitada pelo Corpo Nacional de Escutas - Agru-
pamento 501 - Pedroso, nos termos da Informação 
CMVNG/2013/3590.
16- ANÁLISE ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA - 30 DE 
JUNHO DE 2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Relatório Semestral da Situação Económico-
-Financeira do Município de Vila Nova de Gaia, 
apresentado pela Sociedade de Revisores Oficiais 
de Contas Virgílio Macedo.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COE-
SÃO SOCIAL
17- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE REMOÇÃO E PARQUEAMENTO DE VIATURA DA 
VIA PÚBLICA SOLICITADO POR JOSÉ SIMÕES
Inf. 241/2013(DMAS) de 20.08.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento total da taxa de re-
moção e parqueamento de viatura da via pública, 
solicitada por José Simões, nos termos da Informa-
ção n° 241/2013 (DMAS) de 2013.08.20.
18- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A TRANSPORTE EFETUADO PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SO-
LICITADO POR JOSÉ GUEDES
Inf. 246/2013(DMAS) de 27.08.2013
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
vara isenção em 75% do pagamento da taxa re-
lativa a transporte efetuado pelos Bombeiros Sa-
padores de Vila Nova de Gaia, solicitada por José 
Guedes, nos termos da Informação n° 246/2013 

de 2013.08.27.
19- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO POR 
EMANUEL JOSÉ VENTURA DA SILVA
Inf. 243/2013(DMAS) de 27.08.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa total de pagamento da taxa de vis-
toria administrativa, solicitada por Emanuel José 
Ventura da Silva, nos termos da Informação n° 
243/2013 (DMAS) de 2013.08.27.
20- PEDIDO DE REEMBOLSO DE TAXAS URBANÍS-
TICAS SOLICITADO POR EMÍLIA DA ROCHA GOMES 
RODRIGUES
Inf. 250/2013 de 29.08.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 75% do pagamento das taxas ur-
banísticas, solicitada por Emília da Rocha Gomes 
Rodrigues, nos termos da informação n° 250/2013 
de 2013.08.29.
21- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A TRANSPORTE EFETUADO PELOS BOM-
BEIROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SO-
LICITADO POR MARIA JOSÉ SILVA DE LA FÉRIA
Inf. 247/2013 de 13.08.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 75% do pagamento da taxa re-
lativa a transporte efetuado pelos Bombeiros Sa-
padores de Vila Nova de Gaia, solicitada por Maria 
José Silva de La Féria, nos termos da Informação 
n° 247/2013 de 2013.08.13.
22- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS (LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E TMU) SOLICITA-
DO POR ADÉRITO DOMINGOS SARDINHA
Inf. 239/2013 de 16.09.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 75% do pagamento das taxas re-
lativas à licença de construção e TMU, solicitada por 
Adérito Domingos Sardinha, nos termos da Infor-
mação n° 239/2013 de 2013.09.16.
23- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
JAIME BORGES SOARES DIAS
Inf. 263/2013 de 16.09.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 75% do pagamento da taxa de 
vistoria administrativa, solicitada por Jaime Bor-
ges Soares Dias, nos termos da Informação n° 
263/2013 de 2013.09.16.
24- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
ROSALINA JESUS VIEIRA SILVA
Inf. 273/2013 de 26.09.2013
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara. 30.10.2013"
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Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 75% do pagamento da taxa de 
vistoria administrativa, solicitada por Rosalina Je-
sus Vieira Silva, nos termos da Informação n° 
273/2013 de 2013.09.26.
25- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA À OCUPAÇÃO DE QUIOSQUE SOLICITA-
DO POR MARIA ANSELMA SEABRA DA FONSECA 
MARTINS
Inf. 280/DMAS/2013 de 02.10.2013
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 75% do pagamento da taxa re-
lativa à ocupação de quiosque, solicitada por Maria 
Anselma Seabra da Fonseca Martins, nos termos da 
Informação n° 280/2013 de 2013.10.02.
26- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIREÇÃO 
MUNICIPAL DE BOMBEIROS E PROTEÇÃO CIVIL, 
SOLICITADO POR ADELINO PINTO DA CUNHA
Inf. 223/DIMAS/2013 de 16.09.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 75% do pagamento da taxa rela-
tiva a serviços prestados pela Direção Municipal de 
Bombeiros e Proteção Civil, solicitado por Adelino 
Pinto da Cunha, nos termos da Informação n° 223/
DMAS/2013 de 2013.09.16.
27- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO EM EDIFÍ-
CIO DESTINADO A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, SO-
LICITADO POR JOSÉ SERAFIM AFONSO ESTEVES
Inf. 276/DMAS/2013 de 27.09.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 75% do pagamento da taxa de 
licenciamento de construção em edifício destinado 
a habitação unifamiliar, solicitada por José Sera-
fim Afonso Esteves, nos termos da Informação n° 
276/2013 de 2013.09.27.
28- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO, SOLICITADO 
POR ALBERTO OLIVEIRA CARVALHO
Inf. 278/2013 (DMAS) de 01.10.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 75% do pagamento da taxa de 
autorização de utilização, solicitada por Alberto 
Oliveira Carvalho, nos termos da Informação n° 
278/2013 de 2013.10.01.
29- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS, SOLICITADO POR JOSÉ CONCEIÇÃO CARVA-
LHO
Inf. 284/2013 de 09.10.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir o pedido de isenção de pagamento de taxas 
e autorizar o pagamento em prestações, solicitado 

por José Conceição Carvalho, nos termos da Infor-
mação n° 284/2013 de 2013.10.09.
30- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO E TAXA MU-
NICIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR FLO-
RENTINA DOS SANTOS MOREIRA DIAS
Inf. 279/DMAS/2013 de 01.10.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção em 75% do pagamento das taxas de 
licenciamento de construção e da taxa municipal 
de urbanização, solicitada por Florentina dos San-
tos Moreira Dias, nos termos da Informação n° 
279/2013 de 2013.10.01.
31- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
MARIA ALICE PRECIOSA DE CARVALHO
Inf. 290/2013/DMAS de 14.10.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir o pedido de isenção de pagamento da taxa 
de vistoria administrativa, solicitada por Maria Ali-
ce Preciosa Carvalho, nos termos da Informação n° 
290/2013 de 2013.10.14.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA E DA 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
32- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 
DA FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO
Inf. 698/2013/AMBIENTE
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa pela emissão 
de licença especial de ruído, solicitada pela Fábrica 
da Igreja Paroquial de Vilar de Andorinho, nos ter-
mos da Informação n° 698/2013/Ambiente.
33- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVIN-
TES
Inf. 701/2013/AMBIENTE
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa pela emissão 
de licença especial de ruído, solicitada pela Junta 
de Freguesia de Avintes, nos termos da Informação 
n° 701/2013/Ambiente.
34- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO SINDICAL DOS 
PROFISSIONAIS DA POLÍCIA - ASPP/PSP
Inf. 689/2013/AMBIENTE
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa pela emissão 
de licença especial de ruído, solicitada pela Associa-
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ção Sindical dos Profissionais da Polícia - ASPP/PSP, 
nos termos da Informação n° 689/2013/Ambiente.
35- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELO INSTITUTO DAS IRMÃS DE MA-
RIA DE SCHOENSTATT
Inf. 722/DMAEA
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa pela emissão 
de licença especial de ruído, solicitado pelo Institu-
to das irmãs de maria de Schoenstatt, nos termos 
da Informação n° 722/DMAEA.
36- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA COOPERATIVA SERVIÇOS QUIN-
TA DA BELA VISTA - URBICOOP CRL
Inf. 707/2013/AMBIENTE
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa pela emissão 
de licença especial de ruído, solicitada pela Coope-
rativa Serviços Quinta da Bela Vista - Urbicoop CRL, 
nos termos da Informação n° 707/2013/Ambiente,
37- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE MA-
FAMUDE
Inf. 712/2013/AMBIENTE
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa pela emissão 
de licença especial de ruído, solicitada pela Junta 
de Freguesia de Mafamude, nos termos da Infor-
mação n° 712/2013/Ambiente.
38- PEDIDO APRESENTADO PELO CORPO NACIO-
NAL DE ESCUTAS, 390 - MAFAMUDE PARA IN-
TERVENÇÃO DE LIMPEZA EM TERRENO AFETO AO 
AGRUPAMENTO
Inf. 390/D/2013/DMHPEV
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa pela interven-
ção de limpeza em terreno, solicitado pelo Corpo 
Nacional de Escutas, 390 - Mafamude, nos termos 
da Informação 390/D/2013/DMHPEV.
GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
39- INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMI-
CA E FINANCEIRA DA GAIURB URBANISMO E HABI-
TAÇÃO EEM – 1º SEMESTRE DE 2013
Ofício195/CA de 03.10.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a Informação sobre a Situação Económica Fi-
nanceira – 1º Semestre de 2013 da Gaiurb Ur-
banismo e Habitação EEM, elaborada pela MGI & 
Associados, SROC, Lda.

DIVERSOS
40- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS RELATIVAS Á CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL SOLICITADO PELA COO-
PERATIVA CULTURAL "ARTISTAS DE GAIA" CRL
Inf. 35/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, isen-
tar a Cooperativa Cultural "Artistas de Gaia" CRL do 
pagamento de taxas relativas à cedência do Audi-
tório da Assembleia Municipal, nos termos da Infor-
mação n° 35/2013.
41- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS RELATIVAS Á CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL SOLICITADO PELO STAL 
- SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINIS-
TRAÇÃO LOCAL
Inf. 38/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, isen-
tar o STAL - Sindicato dos Trabalhadores da Admi-
nistração Local do pagamento de taxas relativas à 
cedência do Auditório da Assembleia Municipal, nos 
termos da Informação n° 38/2013.

COMANDO DE BOMBEIROS SAPADORES
42- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS RELATIVAS A SERVIÇO PRESTADOS PELOS 
BOMBEIROS SAPADORES SOLICITADO PELO ADMI-
NISTRADOR DE CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA 
PRACETA DAS CAMÉLIAS, 38 - MAFAMUDE
Inf. 199/2013
Despacho do Sr. Presidente: "Â Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, isentar 
do pagamento da taxa relativa a serviços prestados 
pela Proteção Civil, solicitado pela Administração 
do Condomínio do prédio sito na Praceta das Camé-
lias, n° 38, freguesia de Mafamude, nos termos da 
Informação n° 20506/2013/DME de 2013.09.17.
43- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COE-
SÃO SOCIAL
44- PEDIDO DE ALARGAMENTO DE 60 POSTOS DE 
TRABALHO NO QUADRO DE PESSOAL DA AUTAR-
QUIA - TÉCNICOS DAS AEC
Inf. 008/DMAIPAS/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 31.10.2013" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a criação de mais 60 postos de trabalho no qua-
dro de pessoal da autarquia, na área das AEC´S, 
nos termos da Informação n° 008/DMAIPAS/2013.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
45- PEDIDO DE DEFERIMENTO DE PROCESSOS DE 
PMES
Inf. 315/DMAS/2013
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Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var os processos relativos a apoio para a educação 
no âmbito do Protocolo Metropolitano de Emer-
gência Social, referentes às juntas de freguesia 
de Sandim, S. Félix da Marinha, Grijó e Lever, nos 
termos e montantes constantes na Informação n° 
315/DMAS/2013.
46- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR 
AUGUSTO OLIVEIRA SILVA
Inf. 292/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção total do pagamento de taxa de vis-
toria administrativa, solicitado por Augusto Oliveira 
Silva, nos termos da Informação n° 292/2013.
47- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE SER-
VIÇO PRESTADO PELA COMPANHIA DE BOMBEIROS 
SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA SOLICITADO 
POR FERNANDA MANUELA DA SILVA FREITAS
Inf. 300/2013/DMAS
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção de pagamento da taxa referente aos 
serviços prestados pela Companhia de Bombeiros 
Sapadores de Vila Nova de Gaia, nos termos da In-
formação n° 300/13 – DMAS.
48- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS SOLICITADO POR JOSÉ SANTOS LOURENÇO
Inf. 294/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a redução em 75% do valor a pagar pelas taxas 
urbanísticas, solicitado por José Santos Lourenço, 
nos termos da Informação n° 294/2013.
49- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA 
DE VISTORIA SOLICITADO POR JOAQUIM DA COS-
TA OLIVEIRA
Inf. 298/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a redução em 75% do valor a pagar pela taxa 
de vistoria, solicitado por Joaquim da Costa Olivei-
ra, nos termos da Informação n° 298/2013.
50- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE SER-
VIÇO PRESTADO PELA COMPANHIA DE BOMBEIROS 
SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA SOLICITADO 
POR ANTÓNIO PEREIRA DE FIGUEIREDO
Inf. 291/2013 - DMAS
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a redução em 75% do valor a pagar pelos servi-
ços prestados pela Companhia de Bombeiros Sapa-
dores de Vila Nova de Gaia, solicitado por António 
Pereira de Figueiredo, nos termos da informação n° 
291/2013.
51- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-

XAS SOLICITADO POR LUÍS CARLOS SILVA FERREI-
RA
Inf. 299/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a redução em 75% do valor a pagar pela taxa 
de vistoria administrativa, solicitado por Luís Car-
los Silva Ferreira, nos termos da Informação nº 
299/2013.
52- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS SOLICITADO POR ABÍLIO AUGUSTO GUEDES 
Inf. 309/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir o pedido de isenção de pagamento de taxas, 
solicitado por Abílio Augusto Guedes, nos termos 
da Informação n° 309/2013.
53- PEDIDO DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM 
FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO, NO ÂMBITO DAS ATIVI-
DADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
Inf. 23/DMAIPAS
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 31.102013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Protocolo de Cooperação a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Fundação Ma-
nuel Leão, no âmbito das atividades de enriqueci-
mento curricular, nos termos da Informação n° 23/
DMAIPAS.
54- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MU-
NICÍPIO PE VILA NOVA DE GAIA E O AGRUPAMEN-
TO DE ESCOLAS DE CANELAS PARA O FORNECI-
MENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB1/J1 DE 
RIBES PARA O ANO LETIVO 2013/2014
Inf. 81/2013/DME
Despacho do Sr. Presidente; "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e o Agrupamento de 
Escolas de Canelas para utilização dos serviços de 
refeitório da Escola Sede do Agrupamento de Es-
colas de Canelas pelos alunos da Escola EB1/JI de 
Ribes, nos termos da Informação n° 81/2013/DME.
55- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A FUNDA-
ÇÃO PADRE LUÍS PARA FORNECIMENTO DE REFEI-
ÇÕES - EB1 DE OUTEIRO - OLIVEIRA DO DOURO
Inf. 80/2013/DME
Despacho do Sr. Presidente; "À Câmara. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Fundação Padre 
Luís - Creche e Jardim de Infância, para forneci-
mento de refeições aos alunos do 1º ciclo do Outei-
ro, freguesia de Oliveira do Douro, nos termos da 
informação n° 80/2013/DME.
56- CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE REGO 
PINHEIRO (PARQUE BIOLÓGICO) – AVINTES Inf. 
23063/13/DMEM
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
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cação. 31.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente de 31.10.2013 
que aprovou a prorrogação de prazo, o plano de 
trabalhos, mão-de-obra, equipamentos e respeti-
vo cronograma financeiro, relativo à empreitada 
de "Construção do Centro Escolar de Rego Pinheiro 
(Parque Biológico), freguesia de Avintes, nos ter-
mos da Informação n° 23063/13/DMEM.
57- CENTRO DE ALTO RENDIMENTO - APRESENTA-
ÇÃO DE NOVOS PLANOS DE TRABALHOS DE MÃO-
-DE-OBRA, DE EQUIPAMENTOS E NOVO CRONO-
GRAMA FINANCEIRO
Inf. 23071/13/DMEM
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 31.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, rati-
ficar o despacho do Sr. Presidente de 3110.2013 
que aprovou a prorrogação de prazo, o plano de 
trabalhos, mão-de-obra, equipamentos e respeti-
vo cronograma financeiro, relativo à empreitada de 
"Centro de Alto Rendimento", nos termos da infor-
mação n° 23071/13/DMEM.
58- VENDA DE TERRENO PELO FUNDO ESPECIAL 
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO GAIA 
DOURO - EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA
Ofícion°565/13
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara. 31.10.2013”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE auto-
rizar a alienação do prédio urbano sito no lugar da 
Telheira Rasa, Lote 14 na Freguesia de Santa Mari-
nha, pelo preço proposto e não exercer o direito de 
preferência, nos termos informados.
59- PROPOSTA DOS REPRESENTANTES NOS CON-
SELHOS GERAIS DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS E 
A6RUPAMENT0S DE VILA NOVA DE GAIA.
Ofício nº 565/13
Despacho do Sr. Presidente: “A Câmara. 31.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE e pre-
cedido de votação secreta aprovar a proposta dos 
representantes nos Conselhos Gerais das Escolas 
Secundárias e Agrupamentos de Vila Nova Gaia, 
nos termos informados.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 ho-
ras e 25 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
minuta aprovada por UNANIMIDADE, nos termos 
do disposto no art.º 27.° do CPA, e no n°. 3 do 
art.º 57°, da Lei n°. 75/2013, de 12 de Setembro, 
bem como do n°. 3 do art.º 11° do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo em sua reunião de 2013.10.25.
E eu, António Carlos Sousa Pinto, o Director Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.2. MINUTA DA ATA N.º 26
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
18 DE NOVEMBRO DE 2013
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Eng.ª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro; 
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
PRESIDIU À REUNIÃO:
- O Senhor Presidente da Câmara Prof, Dr. Eduardo 
Vítor Rodrigues.
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- O Sr. Diretor Municipal de Administração e Finan-
ças, Dr. Carlos Sousa Pinto.
HORA DA ABERTURA: 17 Horas e 00 Minutos
HORA DE ENCERRAMENTO: 18 Horas e 40 Minutos

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ATAS N°S 24 E 
25 DAS REUNIÕES DE CÂMARA REALIZADAS EM 
25 DE OUTUBRO (PRIMEIRA REUNIÃO DO NOVO 
EXECUTIVO) E A 4 DE NOVEMBRO DE 2013 (ORDI-
NÁRIA), RESPETIVAMENTE.
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var definitivamente a Ata n°. 24 da reunião de câ-
mara realizada em 25 de Outubro de 2013.
Deliberação: Deliberado por MAIORIA aprovar defi-
nitivamente a Ata n° 25 da reunião de câmara rea-
lizada em 4 de Novembro de 2013.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores; Fir-
mino Pereira, Dr. Guilherme Aguiar, Eng.º Patrocí-
nio Azevedo, Dr.ª Elisa Cidade e Eng.ª Mercês Fer-
reira, Dr. Delfim de Sousa, Dr. Manuel Monteiro, Dr. 
Elísio Pinto e Arqt.º José Valentim Miranda.
ABSTENÇÃO: 1 VOTO (Srª Vereadora Dr.ª Maria 
Cândida Oliveira)

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
2- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O CEN-
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TRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADO-
RES DE VILA NOVA DE GAIA (CCD) PARA APOIO 
FINANCEIRO NA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS E 
DESPORTIVAS DOS SEUS ASSOCIADOS
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 12.11.2013" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a prorrogação do prazo do Protocolo de Cooperação 
celebrado a 22/06/2012 entre o município de Vila 
Nova de Gaia e o Centro de Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores de Vila Nova de Gaia (CCD), para 
apoio financeiro na promoção e desenvolvimento 
das atividades culturais, recreativas e desportivas 
dos seus associados, até 31 de Dezembro de 2013, 
nos termos da informação que se anexa.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDI-
COS
3- EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA SA - RECLA-
MAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE 
PROTEÇÃO CIVIL DE 2013
Informação n° 90/DMCJAAN de 22.10.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 05.11.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir a reclamação apresentada pela EDP Distribui-
ção - Energia SA nos termos da Informação n° 90/
DMCJAAN de 22.10.2013.
4- BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA SA - RECLA-
MAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE 
PROTEÇÃO CIVIL DE 2013
Informação N° 87/DMCJAAN de 22.10.2013
Despacho do Sr. Presidente; "À Câmara. 
05.11.2013".
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir a reclamação apresentada pela BRISA - Con-
cessão Rodoviária SA, nos termos da Informação 
n° 87/DMCJAAN de 22.10.2013.
5- ASCENDI COSTA DA PRATA. AUTOESTRADAS DA 
COSTA DA PRATA SA - RECLAMAÇÃO DE LIQUIDA-
ÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE 
2013
Informação n° 88/DMCJAAN de 22.10.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 05.11.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE indefe-
rir a reclamação apresentada pela ASCENDI COS-
TA DA PRATA - Auto Estradas da Costa da Prata 
SA, nos termos da Informação n° 88/DMCJAAN de 
22.10.2013.
6- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER E.P.E. 
RECLAMAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO 
CIVIL
Informação n° 89/DMCJAAN de 21.10.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 05.11.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, inde-
ferir a reclamação apresentada pela Rede Ferroviá-
ria Nacional - REFER E.P.E, nos termos da Informa-
ção n° 89/DMCJAAN de 21.10.2013.
7- INFORMAÇÃO DO DR. ALVES DOS SANTOS RE-

LATIVA AO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO E FISCAL DO PORTO DECIDINDO QUE O 
MUNICÍPIO NÃO TEM LEGITIMIDADE ATIVA PARA 
DEMANDAR A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA NO 
ASSUNTO RELATIVO AO ENCERRAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Inf. 393/C de 2013.10.22.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013" 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
8- INFORMAÇÃO DO DR. ALVES DOS SANTOS RE-
LATIVA À SENTENÇA PROFERIDA PELO TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DO PORTO A ABSOLVER O MUNI-
CÍPIO DO PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO NO VALOR 
DE 80.000.00 € REQUERIDA POR MARIA TERESA 
FORTUNA FERREIRA DE MAGALHÃES E MARIDO
Inf. 400/C de 2013.10.25
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.10.2013" 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
9- INFORMAÇÃO DO DR. ALVES DOS SANTOS RE-
LATIVA À SENTENÇA PROFERIDA PELO TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO Inf. 417/C 
de 2013.11.05.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.11.2013" 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
10- PROC.° 987/13.3 DO 5º JUÍZO CÍVEL DO TRI-
BUNAL JUDICIAL DE VILA NOVA DE GAIA - AUTO-
RES: DIOGO NUNO RODRIGUES AZEVEDO E OU-
TROS E RÉUS: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ
Inf. 414/C de 2013.11.04.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.11.2013" 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO E OBRAS 
NO ESPAÇO PÚBLICO
11- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA 
DO ALTO DAS CHAQUEDAS – CANIDELO
Inf. 22416/2013/DMM de 05.11.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 12.11.2013" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a postura municipal, nos termos da Informação 
n° 22416/13/DMM de 05.11.2013.
12- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE CIR-
CULAÇÃO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE CIR-
CULAÇÃO E OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA 
DE MERCADORIAS SOLICITADO PELAS CONSTRU-
ÇÕES EUROPA AR-LINDO, SA
Inf. 23338/2013/DMM de 12.11.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 12.11.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a autorização especial de circulação no âmbi-
to do Regulamento de Circulação e Operações de 
Carga e Descarga de Mercadorias, solicitado pelas 
Construções Europa Ar - Lindo, SA, nos termos da 
Informação n° 23338/13/DMM de 07.11.2013.
13- CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTA-
CIONAMENTO DE VIATURAS E CONDICIONAMEN-
TO DE TRÂNSITO AO CENTRO HISTÓRICO DE VILA 



12

Nº 35 | novembro 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

NOVA DE GAIA – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO CONTRATUAL
Inf. 23516/2013/DMOEP de 28.10.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação 12.11.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, rati-
ficar o despacho do Senhor Presidente datado de 
12/11/2013 que aprovou a prorrogação do pra-
zo contratual relativo ao "Controlo Automático de 
Acesso e Estacionamento de Viaturas e Condiciona-
mento de trânsito ao Centro Histórico de Vila Nova 
de Gaia", nos termos da informação n° 23516/13/
DMOEP de 28.10.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COE-
SÃO SOCIAL
14- CONSTRUÇÃO DA ESQUADRA DA PSP DE CA-
NIDELO - PROCESSO N° 32/10 – PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO
Inf. 22716/13/DMEM
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 30.10.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 30.10.2013, 
que aprovou a prorrogação do prazo da empreitada 
de "Construção da Esquadra da PSP de Canidelo", 
nos termos da Informação n° 22716/13/DMEM.
15- PEDIDO DE DEFERIMENTO DE PROCESSOS DE 
PMES
Inf. 322/DMAS/13
Despacho: "À Câmara"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var os processos relativos a apoio para a educação, 
solicitados pelas juntas de freguesia, no âmbito 
do Protocolo Metropolitano de Emergência Social, 
nos termos da Informação n°322 DMAS/13 de 
01.11.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA E DA 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
16- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDAS PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO SOLICITADA POR JOSÉ ALBERTO 
SOUSA MENDES EM REPRESENTAÇÃO DO CLUBE 
DE ATLETISMO SPIRIDON DE GAIA
Inf. 762/2013/AMBIENTE
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 12.11.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa pela emissão 
de licença especial de ruído, solicitada por José Al-
berto Sousa Mendes em representação do Clube de 
Atletismo Spiridon de Gaia, nos termos da Informa-
ção n° 762/2013/Ambiente de 07.11.2013.
17- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDAS PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA JUNTA DE FRE-
GUESIA DE OLIVAL
Inf. 719/2013/AMBIENTE

Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 12.11.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a dispensa de pagamento da taxa pela emissão 
de licença especial de ruído, solicitada pela Junta 
de Freguesia de Olival, nos termos da Informação 
n° 719/2013/Ambiente de 14.10.2013.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
18- PEDIDO DE ISENÇÃO DE REPAVIMENTAÇÃO DE 
ARRUAMENTO SOLICITADO POR MARIA CELESTE 
ASSUNÇÃO DE SOUSA
lnf.047/DMUA/RC/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 12.11.2013" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção da repavimentação de arruamento, 
solicitado por Maria Celeste Assunção de Sousa, 
nos termos da Informação n° 047/DMUA/RC/2013.
19- PEDIDO DE CLASSIFICAÇÃO COMO MONUMEN-
TO DE INTERESSE NACIONAL - CASA DOS BARA-
TAS OU VILLA ELVIRA - PRAIA DA GRANJA – S. FÉ-
LIX DA MARINHA
Inf.045/DMU/RC/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 12.11.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de classificação como monumento de 
interesse municipal, o imóvel designado por "Casa 
dos Baratas ou Villa Elvira" localizado na Praia da 
Granja, freguesia de S. Félix da Marinha, nos ter-
mos da Informação n°045/DMU/RC/2013.
20- PEDIDO DE ISENÇÃO DE REPAVIMENTAÇÃO DE 
ARRUAMENTO SOLICITADO POR CHRISTOPHE MA-
NUEL CARVALHO MOREIRA
Inf. 048/DMUA/RC/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 12.11.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção da repavimentação da totalidade de 
arruamento, solicitado por Christophe Manuel Car-
valho Moreira, nos termos da Informação n° 048/
DMUA/RC/2013.
21- PEDIDO DE PAGAMENTO DE TAXA EM PRESTA-
ÇÕES SOLICITADO POR LÚCIO DUARTE BERNAR-
DINO
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 12.11.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de pagamento em seis prestações 
mensais, iguais e sucessivas da taxa de prorroga-
ção de Licença de Construção, solicitado por Lúcio 
Duarte Bernardino, nos termos informados.
22- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS SOLICITADO 
PELO SEMINÁRIO MENOR DO SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS
Inf. 044/DMUA/RC/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 12.11.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a redução em 30% das taxas de licença de cons-
trução, da taxa municipal de urbanização e taxa de 
compensação urbanística, solicitado peio Seminário 
Menor do Sagrado Coração de Jesus, nos termos da 
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informação n° 044/DMUA/RC/2013.
23- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTE-
GRAL DE ARRUAMENTO DA RUA DA EIRAS SOLICI-
TADO POR ANA PATRÍCIA MONTEIRO SILVA
Inf. 043/DMUA/RC/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 12.11.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de isenção de repavimentação da Rua 
das Eiras, Freguesia de Olival, solicitado por Ana 
Patrícia Monteiro Silva, nos termos da informação 
n° 043/DMUA/RC/2013.
24- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS SOLICITADO 
PELA ACADEMIA DE MÚSICA DE VILAR DO PARA-
ÍSO
Proc.º 5962/11-PL - Vilar do Paraíso
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 12.11.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a isenção total do pagamento da taxa municipal 
de urbanização e indeferir o pedido de isenção do 
pagamento da taxa relativa à licença de constru-
ção, solicitado pela Academia de Música de Vilar do 
Paraíso, nos termos informados.
O Sr. Vereador Dr. Delfim de Sousa ausentou-se da 
presente reunião.
25- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS SOLICITADO 
PELA MISERICÓRDIA DE GAIA
Proc.º 1358/11-PL - Santa Marinha
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 12.11.2013"
Deliberação: Deliberação por UNANIMIDADE apro-
var a redução em 50% do pagamento das taxas 
municipal de urbanização e de licença de constru-
ção, solicitado pela Misericórdia de Gaia, nos ter-
mos informados.
O Sr. Vereador Dr. Delfim de Sousa entrou na pre-
sente reunião.
26- EXECUÇÃO DE PASSEIO AO ABRIGO DE DAÇÃO 
EM PAGAMENTO DE TAXAS URBANÍSTICAS SOLI-
CITADO POR VICENTE MARIA DE BRITO E CUNHA 
OLAZABAL ALBUQUERQUE
Proc.º 3090/12-DIV - Arcozelo
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 12.11.2013"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, acei-
tar o pagamento das taxas urbanísticas que vierem 
a ser liquidadas no âmbito das operações urbanís-
ticas a decorrer no lote 43 do loteamento titula-
do pelo alvará n°. 18/97, bem como para as que 
vierem a realizar nos prédios também propriedade 
do requerente, concretamente para os prédio da 
Quinta do Forbes, freguesia de Arcozelo, por dação 
em pagamento, nos termos informados.

DIVERSOS
27- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS PELA CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL SOLICITADO PELO PARTIDO SO-
CIALISTA - FEDERAÇÃO DO PORTO Despacho do 
Sr. Presidente: “À Câmara. 12.11.2013" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-

var a isenção do pagamento de taxas peia cedên-
cia do auditório da Assembleia Municipal, solicitado 
pelo Partido Socialista, nos termos da Informação 
n.º 40/2013.
28- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
29- CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA EM-
PREITADA DE CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA VIA 
ROSA MOTA À RUA GENERAL TORRES E REQUA-
LIFICAÇÃO DA RUA GENERAL TORRES -EMPRESA 
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, BRITALAR, ACE.
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a cessão da posição contratual da empreitada 
de construção de ligação da Via Rosa Mota à Rua 
General Torres e Requalificação da Rua General Tor-
res à Sociedade Construtora da Huíla - Irmãos Ne-
ves, Lda, nos termos apresentados.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 ho-
ras e 40 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
minuta aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no art.º 27.° do CPA, e no n°. 3 do art.º 
57°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de Setembro, bem 
como do n°. 3 do art.º 11.° do Regimento da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, António Carlos Sousa Pinto o Director Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)
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C.1. DESPACHOS

DESPACHO N° 142/PCM/2013
Considerando,
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, do Presiden-
te da Câmara;
Que cabe ao Presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, bem 
assim, incumbi-los de tarefas específicas;
A delegação de competências que me foi conferida 
pela Câmara Municipal de Gaia na reunião de 25 de 
Outubro de 2013 e a distribuição dos pelouros nos 
Senhores Vereadores constante do meu despacho 
n° 140/PCM/2013, também de 25 de Outubro de 
2013.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n° 2 do artigo 35° do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e 
no uso da competência que me é conferida pelo n° 
1, in fine, do artigo 34°, e pelos n.°s 1 e 2 do arti-
go 36°, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (RJAL), aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 
de Setembro,
Delego e subdelego, com poderes de subdelegação, 
no Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira Azevedo, as seguintes competências:
1- Para superintender nos serviços afetos às se-
guintes áreas de atividade:
- Vias municipais e obras municipais;
- Oficinas municipais;
- Reabilitação urbana - Vila d'Este;
- Atividade dos operadores de telecomunicações, 
rede elétrica e rede de gás natural;
- Energia e eficiência energética;
- Sistemas de informação;
- Gestão, conservação e construção de equipamen-
tos públicos;
- Mobilidade, transportes e comunicações.
2- Para, no âmbito dos serviços referidos no núme-
ro anterior:
2.1. Genericamente, despachar todos os assuntos 
relativos a tais serviços, executar as deliberações 
da Câmara e os despachos e orientações do Presi-
dente da Câmara respeitantes aos mesmos, bem 
como assinar a respetiva correspondência expedi-
da, com destino a quaisquer entidades e organis-
mos públicos ou particulares.
2.2 Ordenar, precedendo vistoria, a demolição to-
tal ou parcial ou a beneficiação de construções que 
ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde 
ou segurança das pessoas;
2.3. Emitir licenças, registos e fixação de contin-
gentes relativamente a veículos, nos casos legal-
mente previstos;
2.4. Exercer o controlo prévio, designadamente nos 

domínios da construção, reconstrução, conservação 
ou demolição de edifícios, assim como relativamen-
te aos estabelecimentos insalubres, incómodos, pe-
rigosos ou tóxicos;
2.5. Executar as obras, por administração direta ou 
empreitada;
2.6. Criar, construir e gerir instalações, equipamen-
tos, serviços, redes de circulação, de transportes, 
de energia, de distribuição de bens e recursos físi-
cos integrados no património do município ou colo-
cados, por lei, sob administração municipal;
2.7. Deliberar sobre o estacionamento de veículos 
nas vias públicas e demais lugares públicos;
2.8. Estabelecer a denominação das ruas e praças 
das localidades e das povoações, após parecer da 
correspondente junta de freguesia;
2.9. Estabelecer as regras de numeração dos edi-
fícios;
3. Na qualidade de Vereador Adjunto do Presidente 
para a área do planeamento e licenciamento urba-
nísticos e política de solos, praticar os atos admi-
nistrativos previstos no Regime Jurídico da Urbani-
zação e Edificação aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 
a seguir elencados:
- Conceder licenças administrativas, designada-
mente para operações de loteamento, obras de 
urbanização e trabalhos de remodelação de ter-
renos em área não abrangida por operação de lo-
teamento, obras de construção, de alteração e de 
ampliação em área não abrangida por operação 
de loteamento, obras de reconstrução, ampliação, 
alteração, conservação ou demolição de imóveis, 
obras de reconstrução sem preservação de facha-
das, obras de demolição das edificações que não 
se encontrem previstas em licença de obras de re-
construção, demais operações urbanísticas que não 
estejam isentas de licença, nos termos e limites 
fixados no n.º 2 do artigo 4.°, conjugado com os 
artigos 23.º e 88.°;
- Certificar, para efeitos de registo predial, nos ter-
mos previstos no n.º 9 do artigo 6.°;
- Emitir parecer prévio, não vinculativo, sobre as 
operações urbanísticas promovidas pela Adminis-
tração Pública, nos termos previstos nos n.°s 2 e 4 
do artigo 7º;
- Emitir informação prévia, nos termos e limites fi-
xados nos artigos 14.° e 16.°;
- Deliberar sobre o projeto de arquitetura, nos ter-
mos do disposto nos artigos 20.°e 21.°;
- Deliberar sobre os pedidos de alteração à licença, 
de acordo com o artigo 27.°;
- Proceder às notificações, nos termos e para os 
efeitos previstos no n.º 3 do artigo 65.°;
- Alterar as condições da licença ou de autorização 
da operação de loteamento desde que tal alteração 
se mostre necessária à execução de instrumentos 
de planeamento territorial ou outros instrumentos 

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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urbanísticos, nos termos previstos no artigo 48.°;
- Emitir as certidões, nos termos previstos nos n.ºs 
2 e 3 do artigo 49.°;
- Alterar as condições da licença ou da comunica-
ção prévia de obras de urbanização, nos termos 
previstos no n.º 7 do artigo 53.°;
- Reforçar e reduzir o montante da caução destina-
da a garantir a boa e regular execução das obras 
de urbanização, nos termos previstos no n.º 4, do 
artigo 54.°;
- Fixar o prazo, por motivo devidamente fundamen-
tado, para a execução faseada de obra, nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 59.°;
- Designação da comissão para a realização de vis-
toria, e notificação da data desta, nos termos do 
disposto no n.ºs 2 e 3 do artigo 65.°;
Publicitação da emissão de alvará de loteamento, 
de acordo com o n.º 2 do artigo 78.°;
- Apreensão do alvará cassado, nos termos do n.º 
4 do artigo 79.°;
- Declarar a caducidade e revogar a licença, a co-
municação prévia ou a autorização de operações 
urbanísticas, nos termos previstos nos artigos 71.°, 
n.º 5 e 73.°,n.°2;
- Promover a execução de obras, nos termos pre-
vistos no artigo 84.°, n.º 1;
- Acionar as cauções, nos termos previstos no arti-
go 84.° n.º 3;
- Proceder ao levantamento do embargo, nos ter-
mos previstos no artigo 84.°, n.º 4;
- Emitir oficiosamente alvará, nos termos previstos 
no artigo 84.°, n.º 4 e 85°, n.º 9;
- Fixar prazo para a prestação de caução destinada 
a garantir a limpeza e reparação de danos causados 
em infraestruturas públicas, nos termos previstos 
no artigo 86.°;
- Proceder à receção provisória e definitiva das 
obras de urbanização, nos termos previstos no ar-
tigo 87.°;
- Determinar a execução de obras de conservação 
nos termos previstos no artigo 89.°, n.ºs 2 e 3 e 
artigo 90.°;
- Ordenar a demolição total ou parcial de constru-
ções, nos termos previstos no artigo 89.°, n.º 3, e 
artigo 90.°;
- Nomear técnicos para efeitos de vistoria prévia, 
nos termos previstos no artigo 90.º, n.º 1;
- Tomar posse administrativa de imóveis para efei-
tos de obras coercivas, nos termos previstos no ar-
tigo 91.°;
- Ordenar o despejo administrativo de prédios ou 
parte de prédios, nos termos previstos nos artigos 
92.° e n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 109.°;
- Contratar com empresas privadas para efeitos de 
fiscalização, nos termos previstos no artigo 94.°, 
n.º 5;
- Promover a realização de trabalhos de correção 
ou alteração por conta do titular da licença ou au-

torização, nos termos previstos no artigo 105.°, n.º 
3;
- Aceitar para extinção de dívida dação em cumpri-
mento ou em função do cumprimento, nos termos 
previstos no artigo 108.°, n.°2;
- Prestar a informação, nos termos e para os efeitos 
previstos no artigo 110,°;
- Autorizar o pagamento fracionado de taxas, nos 
termos previstos no artigo 117.º, n.º 2;
- Manter atualizada a relação dos instrumentos ju-
rídicos previstos no artigo 119.°;
- Prestar informações sobre processos relativos a 
operações urbanísticas, nos termos previstos no ar-
tigo 120.°;
- Enviar mensalmente os elementos estatísticos 
para o Instituto Nacional de Estatística, nos termos 
previstos no artigo 126.°;
- Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva 
ou participada, a atividade fiscalizadora atribuída 
por lei, nos termos definidos por esta, em maté-
ria de segurança contra os riscos de incêndio em 
edifícios, abrangendo as competências previstas 
no artigo 24.°, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 
220/2008, de 12 de novembro;
4. Ainda, na mesma qualidade de Vereador Adjunto 
do Presidente, exercer as seguintes competências:
- Quanto aos Empreendimentos Turísticos, as pre-
vistas no n.º 3, 4 e 5 do artigo 3.° e artigo 22.°, 
25.°, 27.°, 33.° n.º 2, 36.° n.º 2, 37.°, 39.°, 65.° 
n.º 2, 68.° n.º 2, 70.° n. 1 b), do Decreto-Lei n.º 
39/2008, de 7 de março, com a redação conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 de setembro;
- Quanto à Reconversão Urbanística das Áreas Ur-
banas de Génese Ilegal, as previstas nos artigos 
1.°, 3.°, 9.°, 19.° a 26.°, 28.°, 29.°, 31.°, 35.° da 
Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na sua atual reda-
ção (Lei n° 10/2008, de 20 de Fevereiro);
- Quanto aos recintos de espetáculos e divertimen-
tos públicos, as previstas no artigo 19° do Decreto-
-Lei n.º 315/95, de 28 de novembro, na sua atual 
redação, e nos artigos 11.°, n.º 2, alíneas a), b) e 
c), 23.° do Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de de-
zembro, com as alterações conferidas pelo Decreto-
-Lei n.º 141/2009, de 16 de junho, do Decreto-Lei 
n.º 268/2009, de 26 de setembro, do Decreto-Lei 
n.º 48/2011, de 1 de abril, e do Decreto-Lei n.º 
204/2012, de 29 de agosto.
- Quanto ao Regime Jurídico das Instalações Des-
portivas de Uso Público, as previstas no artigo 13.° 
e 15.° do Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de ju-
nho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 110/2012, de 21 
maio;
- Quanto à atividade e ao mercado dos transpor-
tes em táxi, emitir licenças, matrículas, livretes e 
transferências de propriedade e respetivos aver-
bamentos e proceder a exames, registos e fixa-
ção de contingentes relativamente a veículos, nos 
casos legalmente previstos, incluindo os previstos 
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nos artigos 12.°, 13.°, 14.°, n.º 2 do artigo 27.° 
e 30.° todos do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de 
agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.ºs 156/99, de 14 de setembro, e 106/2001, de 
31 de agosto, pelos Decretos-Lei n.ºs 41/2003, de 
11 de março, 4/2004, de 6 de janeiro e pela Lei n° 
5/2013, de 22 de janeiro;
- Quanto ao Regime Jurídico da Instalação e da Mo-
dificação dos Estabelecimentos de Comércio a Re-
talho e dos Conjuntos Comerciais, as previstas no 
Anexo a que se refere o n.º 1 do artigo 8.°, artigos 
18.° e 23.°, do Decreto-Lei n.º 21/2009, de 19 de 
janeiro;
- Quanto ao Regime de Exercício da Atividade In-
dustrial, as previstas nos artigos 9.°, 12.°, 49.°, 
53.°, 59.° e 63.° do Decreto-Lei n.º 209/2008, de 
29 de outubro, para efeitos do artigo 11.° do De-
creto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto.
- Quanto ao Sistema da Indústria Responsável, as 
previstas no n.°8 do artigo 18.° e artigo 77.° do 
Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto.
- Quanto ao Licenciamento e Fiscalização de Ins-
talações de Armazenamento de Produtos de Petró-
leo e Instalações de Postos de Abastecimento de 
Combustíveis, as previstas no artigo 5.°, 25.° do 
Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro (re-
publicado pelo Decreto-Lei n° 217/2012, de 9 de 
outubro);
- Quanto ao Regime da Manutenção e Inspeção de 
Ascensores, Monta-Cargas, Escadas, as previstas 
no Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de dezembro.
- Quanto ao Regulamento que Estabelece as Condi-
ções de Segurança a Observar na Localização, Im-
plantação, Conceção e Organização Funcional dos 
Espaços de Jogo e Recreio, Respetivo Equipamento 
e Superfícies de Impacte, as previstas nos artigos 
32.° e 35.° do Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de 
dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 119/2009, 
de 19 de maio.
6. No âmbito do Código dos Contratos Públicos e na 
fase da sua execução, exercer as seguintes compe-
tências:
- A designação do Diretor de Fiscalização da Obra 
e do seu substituto, nos termos dos n.ºs 2 e 4 do 
artigo 344.°;
- A consignação dos locais necessários à execução 
das obras, nos termos dos artigos 355.° e seguin-
tes;
- A autorização de suspensão de trabalhos nas con-
dições previstas no artigo 367.°
- As notificações relativas à ordem de execução de 
trabalhos a mais e de trabalhos de suprimentos de 
erros e omissões, previamente aprovadas, previs-
tas respetivamente no n.º 1 do artigo 371.°, Alínea 
a) do n.º 3 do artigo 372.° e n.º 1 do artigo 376.°;
- A notificação relativa à convocatória para a rea-
lização de vistoria para receção provisória e defi-
nitiva prevista, respetivamente, no n.º 3 do artigo 

394.° e n.º 6 do artigo 398.°;
- As receções provisória e definitiva das obras pre-
vistas, respetivamente, no n° 1 do art.º 395° e n° 
1 do art.º 398°;
- Promover o cumprimento da obrigação de libera-
ção das cauções prestadas como garantia de cum-
primento de obrigações contratuais, prevista no ar-
tigo 295.°;
- Autorizar a liberação parcial de cauções, nos ter-
mos previstos no Decreto-lei 190/2012, de 22 de 
agosto, alterado pela Lei 66-B/2012, de 31 de de-
zembro;
- Autorizar a substituição da caução prestada, pre-
vista no artigo 294° do CCP, bem como a substitui-
ção das deduções nos pagamentos parciais ao em-
preiteiro, por caução, nos termos do n° 2 do artigo 
353° daquele código;
7. Aprovar o documento "Desenvolvimento Prático 
do Plano de Segurança e Saúde", bem como o do-
cumento que constitui o preenchimento das fichas 
de Procedimento de Segurança, apresentados pelo 
adjudicatário da obra, no momento da respetiva 
habilitação;
8. Conceder licenças policiais ou fiscais, nomeada-
mente em matéria de licenciamento para ocupação 
de espaços públicos e de licenciamento de mensa-
gens publicitárias;
9. A competência para, no âmbito da gestão dos re-
cursos humanos afetos aos serviços municipais re-
feridos em 1, 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 ou injustificar faltas;
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador;
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 01 de No-
vembro de 2013
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N° 143/PCM/2013
Considerando,
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, do Presiden-
te da Câmara;
Que cabe ao Presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, bem 
assim, incumbi-los de tarefas específicas;
A delegação de competências que me foi conferida 
pela Câmara Municipal de Gaia na reunião de 25 de 
Outubro de 2013 e a distribuição dos pelouros nos 
Senhores Vereadores constante do meu despacho 
n° 140/PCM/2013, também de 25 de Outubro de 
2013.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n° 2 do artigo 35° do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 



www.cm-gaia.pt 17

Nº 35 | novembro 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

pelo Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e 
no uso da competência que me é conferida pelo n° 
1, in fine, do artigo 34°, e pelos n.ºs 1 e 2 do arti-
go 36°, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (RJAL), aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 
de Setembro,
Delego e subdelego, com poderes de subdele-
gação, na Senhora Vereadora Dra. Maria Elisa 
Vieira da Silva Cidade Oliveira, as seguintes 
competências:
1- Para superintender nos serviços afetos às se-
guintes áreas de atividade:
- Modernização e Descentralização Administrativa;
- Gestão do património imobiliário municipal; 
- Gestão de frota;
- Juventude e Voluntariado;
- Plano Municipal para a Igualdade de Género;
- Programa Vida ativa - Voluntariado idosos;
- Coordenação da preparação das reuniões de Câ-
mara e de Assembleia Municipal;
- Centro Animal Municipal.
2- Para, no âmbito dos serviços referidos no núme-
ro anterior:
2.1. Genericamente, despachar todos os assuntos 
relativos a tais serviços, executar as deliberações 
da Câmara e os despachos e orientações do Presi-
dente da Câmara respeitantes aos mesmos, bem 
como assinar a respetiva correspondência expedi-
da, com destino a quaisquer entidades e organis-
mos públicos ou particulares.
2.2. Assegurar, organizar e gerir os transportes es-
colares;
2.3. Proceder à captura, alojamento e abate de ca-
nídeos e gatídeos;
2.4. Deliberar sobre a deambulação e extinção de 
animais considerados nocivos;
2.5. Declarar prescritos a favor do município, após 
publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou ou-
tras obras, assim como sepulturas perpétuas insta-
ladas nos cemitérios propriedade municipal, quan-
do não sejam conhecidos os seus proprietários ou 
relativamente aos quais se mostre que, após no-
tificação judicial, se mantém desinteresse na sua 
conservação e manutenção, de forma inequívoca e 
duradoura;
2.6. Administrar o domínio público municipal;
2.7. A competência para decidir no âmbito da frota 
municipal, nomeadamente, os pedidos previstos no 
artigo 9º e 21º do Regulamento de Utilização de 
Viaturas do Município;
2.8. Emitir licenças, matriculas, livretes e transfe-
rência de propriedade e respetivos averbamentos 
e proceder a exames, registos e fixação de contin-
gentes relativamente a veículos, nos casos legal-
mente previstos;
2.9. Remeter à Assembleia Municipal as minutas 
das atas e as atas da reunião da Câmara Municipal 
logo que aprovadas;

2.10. Promover a publicação das decisões ou de-
liberações previstas no art.º 56° do Regime Jurí-
dico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro;
2.11. Promover todas as ações necessárias à admi-
nistração corrente do património municipal e à sua 
conservação;
2.12. Proceder aos registos prediais do património 
imobiliário do Município, bem como a registos de 
qualquer outra natureza;
2.13. Alienar os bens móveis que se tornem dis-
pensáveis nos termos da Lei;
2.14. Elaborar e manter atualizado o cadastro dos 
bens móveis e imóveis;
2.15. Coordenação da atividade da "Casa da Juven-
tude";
2.16. Presidir ao Conselho Municipal da Juventude;
3. Na qualidade de Vereadora Adjunta do Presiden-
te para as áreas da Educação e Ação Social, as se-
guintes competências:
- A competência para autorização e fiscalização de 
ações de angariação de receitas para fins de bene-
ficência e assistência através de realização de pe-
ditórios de rua, no âmbito territorial do Município, 
nos termos da legislação aplicável;
- Participar na prestação de serviços a estratos so-
ciais desfavorecidos ou dependentes, em parceria 
com as entidades competentes da Administração 
Central, e prestar apoio aos referidos estratos so-
ciais pelos meios adequados e nas condições cons-
tantes de regulamento municipal.
- A competência para apoiar ou comparticipar no 
apoio à ação social escolar e às atividades com-
plementares no âmbito de projetos educativos nos 
termos da Lei;
- Assegurar, organizar e gerir os transportes esco-
lares.
4. A competência para, no âmbito da gestão dos re-
cursos humanos afetos aos serviços municipais re-
feridos em 1, 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 ou injustificar faltas;
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 01 de No-
vembro de 2013
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N° 144/PCM/2013
Considerando,
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, do Presiden-
te da Câmara;
Que cabe ao Presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, bem 
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assim, incumbi-los de tarefas específicas;
A delegação de competências que me foi conferida 
pela Câmara Municipal de Gaia na reunião de 25 de 
Outubro de 2013 e a distribuição dos pelouros nos 
Senhores Vereadores constante do meu despacho 
n° 140/PCM/2013, também de 25 de Outubro de 
2013.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n° 2 do artigo 35° do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e 
no uso da competência que me é conferida pelo n° 
1, in fine, do artigo 34°, e pelos n.ºs 1 e 2 do arti-
go 36°, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (RJAL), aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 
de Setembro,
Delego e subdelego, com poderes de subdele-
gação, no Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel 
Magalhães de Sousa, as seguintes competên-
cias:
1- Para superintender nos serviços afctos às se-
guintes áreas de atividade:
- Cultura e Animação Cultural;
- Património Cultural (exceto Solar Condes de Re-
sende);
- Projeto de Classificação de Gaia/Caves do Vinho 
do Porto a Património da Humanidade (em parceria 
com o Sr. Vereador Arq. Valentim Miranda);
- Associativismo cultural e recreativo;
- Orçamento Participativo.
2- Para, no âmbito dos serviços referidos no núme-
ro anterior:
2.1. Genericamente, despachar todos os assuntos 
relativos a tais serviços, executar as deliberações 
da Câmara e os despachos e orientações do Presi-
dente da Câmara respeitantes aos mesmos, bem 
como assinar a respetiva correspondência expedi-
da, com destino a quaisquer entidades e organis-
mos públicos ou particulares.
2.2. Promover a publicação de documentos, anais 
ou boletins que interessem à história do Município;
2.3. Assegurar, em parceria ou não com outras en-
tidades públicas ou privadas, nos termos da lei, o 
levantamento, classificação, administração, manu-
tenção, recuperação e divulgação do património 
natural, cultural, paisagístico e urbanístico do Mu-
nicípio, incluindo a construção de monumentos de 
interesse municipal;
3. A competência para, no âmbito da gestão dos re-
cursos humanos afetos aos serviços municipais re-
feridos em 1, 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 ou injustificar faltas;
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador.

Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 01 de No-
vembro de 2013
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N° 145/PCM/2013
Considerando,
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, do Presiden-
te da Câmara;
Que cabe ao Presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, bem 
assim, incumbi-los de tarefas específicas;
A delegação de competências que me foi conferida 
pela Câmara Municipal de Gaia na reunião de 25 de 
Outubro de 2013 e a distribuição dos pelouros nos 
Senhores Vereadores constante do meu despacho 
n° 140/PCM/2013, também de 25 de Outubro de 
2013.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n° 2 do artigo 35° do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e 
no uso da competência que me é conferida pelo n° 
1, in fine, do artigo 34°, e pelos n.ºs 1 e 2 do arti-
go 36°, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (RJAL), aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 
de Setembro,
Delego e subdelego, com poderes de subde-
legação, no Senhor Vereador Dr. Manuel An-
tónio Correia Monteiro, as seguintes compe-
tências:
1- Para superintender nos serviços afetos às se-
guintes áreas de atividade:
- Administração Geral Municipal;
- Recursos Humanos;
- Associativismo municipal: CCD;
- Equipamentos e serviços de Saúde (projetos e 
equipamentos);
- Fiscalização Municipal e Vistorias administrativas;
- Coordenação das parcerias e relacionamento com 
as confissões religiosas;
2- Para, no âmbito dos serviços referidos no núme-
ro anterior:
2.1. Genericamente, despachar todos os assuntos 
relativos a tais serviços, executar as deliberações 
da Câmara e os despachos e orientações do Presi-
dente da Câmara respeitantes aos mesmos, bem 
como assinar a respetiva correspondência expedi-
da, com destino a quaisquer entidades e organis-
mos públicos ou particulares.
2.2. Decidir todos os assuntos relacionados com a 
gestão e direção dos Recursos Humanos afetos aos 
serviços municipais, desde que não delegados nou-
tros vereadores, incluindo a instrução de todos os 
processos conducentes ao recrutamento de pesso-
al, seja qual for a respetiva forma de prestação de 
trabalho, com a exceção do início e conclusão do 
respetivo procedimento, da renovação de contra-
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tos e bem assim, o recrutamento e nomeação de 
cargos dirigentes que ficam dependentes de prévio 
despacho de deferimento do Presidente da Câmara.
2.3. Para no âmbito do número anterior praticar, 
designadamente, os seguintes atos:
- Autorizar a mobilidade interna de funcionários en-
tre serviços que não pertençam à mesma Direcção 
Municipal e na inexistência da mesma que não per-
tençam ao mesmo Departamento/Divisão Munici-
pal, bem assim como a mobilidade inter-carreiras;
- Decidir, nos termos da lei e instrumento de re-
gulamentação coletiva em matéria de duração e 
horário de trabalho, bem assim como no que diz 
respeito ao regime do trabalhador estudante;
- Decidir quanto à celebração de acordos de cedên-
cia de interesse público nos termos do art.º 58° e 
seguintes da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro;
- Decidir quanto à cessação de contrato de traba-
lho, por acordo com o trabalhador, nos termos do 
art.º 255° e seguintes do RCTFP aprovado pela Lei 
n°. 59/2008 de 11 de Setembro;
- Autorizar a prestação de trabalho extraordinário;
- Conceder licenças sem vencimento;
- Praticar todos os atos relativos à aposentação dos 
funcionários, salvo no caso de aposentação com-
pulsiva;
- Praticar todos os atos respeitantes ao regime de 
segurança social, incluindo os referentes a aciden-
tes em serviço;
- Exonerar os funcionários do quadro, a pedido dos 
interessados.
- Assinar termos de aceitação;
- Autorizar o abono de vencimento de exercício per-
dido por motivo de doença;
- Aprovação de ajudas de custo e transporte;
- Formação - autorização para frequência de ações 
de formação;
- Autorização para estágios de formação profissio-
nal;
- Autorização de pagamento de vencimentos, abo-
nos e das inscrições em cursos de formação;
- Assinatura da lista de antiguidade;
- Assinatura de despachos de nomeação, com ex-
ceção dos referentes a dirigentes;
- Assinatura de termos de posse de pessoal dirigen-
te, assinatura de contratos de trabalho por tempo 
indeterminado e determinado a termo certo e in-
certo;
- Assinatura de contratos-programa no âmbito de 
programas ocupacionais;
- Assinatura de avisos e editais referentes a proce-
dimentos concursais;
- Presidir ao júri de concursos externos e de ofertas 
públicas de emprego;
- Proceder à homologação da avaliação de desem-
penho dos dirigentes intermédios do Município;
- Proceder à homologação da avaliação de desem-
penho dos trabalhadores municipais, que não se 

encontram afetos a qualquer direção municipal;
DESPACHO N° 146/PCM/2013

Considerando,
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, do Presiden-
te da Câmara;
Que cabe ao Presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, bem 
assim, incumbi-los de tarefas específicas;
A delegação de competências que me foi conferida 
pela Câmara Municipal de Gaia na reunião de 25 de 
Outubro de 2013 e a distribuição dos pelouros nos 
Senhores Vereadores constante do meu despacho 
n° 140/PCM/2013, também de 25 de Outubro de 
2013.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n° 2 do artigo 35° do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e 
no uso da competência que me é conferida pelo n° 
1, in fine, do artigo 34°, e pelos n.ºs 1 e 2 do arti-
go 36°, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (RJAL), aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 
de Setembro,
Delego e subdelego, com poderes de subdele-
gação, no Senhor Vereador Dr. José Guilher-
me Aguiar, as seguintes competências:
1- Para superintender nos serviços afetos às se-
guintes áreas de atividade:
- Desporto e Dinamização desportiva:
- Associativismo Desportivo;
- Projetos desportivos municipais: construção e 
conservação;
- Atividades económicas e Desenvolvimento econó-
mico; 
- Empreendedorismo;
- INOVAGAIA/Parques Empresariais;
- Proteção Civil e Segurança (Bombeiros, Polícia 
Municipal);
- Turismo;
- Turismo de saúde.
2- Para, no âmbito dos serviços referidos no núme-
ro anterior:
2.1. Genericamente, despachar todos os assuntos 
relativos a tais serviços, executar as deliberações 
da Câmara e os despachos e orientações do Presi-
dente da Câmara respeitantes aos mesmos, bem 
como assinar a respetiva correspondência expedi-
da, com destino a quaisquer entidades e organis-
mos públicos ou particulares
2.2. Quanto às medidas e ações a desenvolver no 
âmbito do Sistema de Defesa da Floresta contra In-
cêndios, as previstas nos artigos 10.°, 14.°, 15.°, 
21.°, 27.°, 29.°, 37.° e 40.° do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 17/2009? de 14 de janeiro e retificado pela 
Declaração de Retificação n.º 20/2009, de 13 de 
março;
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2.3. Quanto ao Regime do Horário de Funcionamen-
to dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de 
Prestação de Serviços, as previstas no artigo 3.° do 
Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, na sua atual 
redação (alterado pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 
1 de abril);
2.4. Conceder licenças nos casos e termos estabe-
lecidos por Lei no âmbito das "Feiras e Mercados";
2.5. Dirigir, em articulação com os organismos da 
administração pública, com competência no domí-
nio da Proteção Civil, o serviço municipal de prote-
ção civil, tendo em vista o cumprimento dos planos 
e programas estabelecidos e a coordenação das 
atividades a desenvolver no domínio da proteção 
civil, designadamente em operações de socorro e 
assistência, na eminência ou ocorrência de aciden-
te grave ou catástrofe;
2.6. Promover e apoiar o desenvolvimento de ativi-
dades artesanais, de manifestações etnográficas e 
a realização de eventos relacionados com a ativida-
de económica de interesse municipal;
2.7. Presidir ao Conselho Municipal de Segurança:
2.8. Ordenar o despejo sumário dos prédios cuja 
expropriação por utilidade pública tenha sido decla-
rada ou outros deliberados pelo executivo;
3. A competência para, no âmbito da gestão dos re-
cursos humanos afetos aos serviços municipais re-
feridos em 1, 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 ou injustificar faltas;
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 01 de No-
vembro de 2013
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N° 147/PCM/2013
Considerando,
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, do Presiden-
te da Câmara;
Que cabe ao Presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, bem 
assim, incumbi-los de tarefas específicas;
A delegação de competências que me foi conferida 
pela Câmara Municipal de Gaia na reunião de 25 de 
Outubro de 2013 e a distribuição dos pelouros nos 
Senhores Vereadores constante do meu despacho 
n° 140/PCM/2013, também de 25 de Outubro de 
2013.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n° 2 do artigo 35° do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e 
no uso da competência que me é conferida pelo n° 

1, in fine do artigo 34°, e pelos n.ºs 1 e 2 do arti-
go 36°, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (RJAL), aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 
de Setembro,
Delego e subdelego, com poderes de subde-
legação, na Senhora Vereadora Enga Maria 
Mercês Duarte Ramos Ferreira, as seguintes 
competências:
1- Para superintender nos serviços afetos às se-
guintes áreas de atividade:
- Ambiente Urbano e Espaço Público;
- Jardins e Espaços Verdes e coordenação da ativi-
dade do Parque Biológico;
- Salubridade pública;
- Projeto ELENA;
- Agenda 21 Local.
2- Para, no âmbito dos serviços referidos no núme-
ro anterior:
2.1. Genericamente, despachar todos os assuntos 
relativos a tais serviços, executar as deliberações 
da Câmara e os despachos e orientações do Presi-
dente da Câmara respeitantes aos mesmos, bem 
como assinar a respetiva correspondência expedi-
da, com destino a quaisquer entidades e organis-
mos públicos ou particulares.
2.2. Quanto ao Regulamento Geral do Ruído, as 
previstas no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de ja-
neiro, corrigido pela retificação n.º 18/2007, de 14 
março, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, e legis-
lação complementar, Decreto-Lei n.º. 146/2006, de 
31 de julho e o Decreto-Lei n.º 96/2008, de 09 de 
junho:
- Remeter informação acústica relevante (mapa 
de ruído e relatório sobre o ambiente acústico) à 
Agência Portuguesa do Ambiente (art.º 5,°);
- Elaborar mapas de ruídos para efeitos do disposto 
no artigo 7º;
- Elaboração e implementação de planos municipais 
de redução de ruído (art.º 8.°);
- Emissão de Licenças Especiais de Ruído (art.º 
15.°);
- Fiscalização do cumprimento dos requisitos acús-
ticos em todas as atividades cujo licenciamento e/
ou autorização de utilização/funcionamento seja da 
sua competência (art.os 12.° e 26.°);
2.3. Acompanhamento da atividade da ENERGAIA, 
em articulação com o Senhor Vice-Presidente da 
Câmara, Eng.º Patrocínio Azevedo;
3. A competência para, no âmbito da gestão dos re-
cursos humanos afetos aos serviços municipais re-
feridos em 1, 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 ou injustificar faltas;
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
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tenha sido notador.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 01 de No-
vembro de 2013
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N° 148/PCM/2013
Considerando,
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, do Presiden-
te da Câmara;
Que cabe ao Presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, bem 
assim, incumbi-los de tarefas específicas;
A delegação de competências que me foi conferida 
pela Câmara Municipal de Gaia na reunião de 25 de 
Outubro de 2013 e a distribuição dos pelouros nos 
Senhores Vereadores constante do meu despacho 
n° 140/PCM/2013, também de 25 de Outubro de 
2013.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n° 2 do artigo 35° do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e 
no uso da competência que me é conferida pelo n° 
1, in fine, do artigo 34°, e pelos n.ºs 1 e 2 do arti-
go 36°, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (RJAL), aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 
de Setembro,
Delego e subdelego, com poderes de subdele-
gação, no Senhor Vereador Arq. José Valentim 
Pinto Miranda, as seguintes competências:
Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente relativo aos pelouros que lhe fo-
ram atribuídos, executar as deliberações da Câ-
mara e os despachos e orientações do Presidente 
da Câmara respeitantes aos mesmos, bem como 
assinar a respetiva correspondência expedida, com 
destino a quaisquer entidades e organismos públi-
cos ou particulares.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 01 de No-
vembro de 2013
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N° 149/PCM/2013
Ao abrigo do n° 2 do artigo 35° do Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n° 442/91, de 15 de Novembro e no uso da com-
petência que me é conferida pela alínea a) do n° 
2 do artigo 35° do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 de Se-
tembro e pelo n° 2 do artigo 7o do Decreto-Lei n° 
433/99, de 26 de Outubro, que aprova o Código de 
Procedimento e Processo Tributário (CPPT):
1º. Delego no Senhor Director Municipal de Admi-
nistração e Finanças, Dr. António Carlos de Sousa 
Pinto, as competências que me são atribuídas no 
âmbito do CPPT, relacionadas com as execuções fis-
cais, nomeando-o responsável pelo órgão da exe-

cução fiscal.
2º. Ratifico os atos anteriormente praticados pelo 
Senhor Director Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dr. António Carlos de Sousa Pinto, quanto 
à matéria agora delegada.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 01 de No-
vembro de 2013
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N° 150/PCM/2013
Ao abrigo do disposto na alínea b) do n° 1 do artigo 
41° do DL n° 315/95, de 29 de Novembro, nomeio 
como Delegado Municipal de Inspeção Geral das 
Atividades Culturais, o Senhor Director Municipal 
de Administração e Finanças, Dr. António Carlos de 
Sousa Pinto,
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 01 de No-
vembro de 2013
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N° 151/PCM/2013
Ao abrigo do n° 2 do artigo 35° do Código do Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e no uso da 
competência que me é conferida pela alínea b) do 
n° 2 do artigo 35° do Regime Jurídico das Autar-
quias Locais, aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 
de Setembro:
1º. Designo o Senhor Director Municipal de Admi-
nistração e Finanças, Dr. António Carlos de Sousa 
Pinto, para servir de oficial público para lavrar to-
dos os contratos nos termos da Lei.
2º. Nas ausências e impedimentos do Dr. António 
Carlos Sousa Pinto, exercerá aquelas funções de ofi-
cial público do município, a técnica superior jurista, 
Dr.ª Isabel Anjos Moura Martins Cunha Santos e, no 
impedimento desta, a Senhora Chefe de Secção de 
Notariado, Maria Manuela S. Porfírio Teixeira.
3. Ratifico os atos anteriormente praticados pelo 
Senhor Director Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dr. António Carlos de Sousa Pinto, quanto 
à matéria agora delegada.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 01 de No-
vembro de 2013
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N° 152/PCM/2013
Considerando,
A necessidade de desconcentração do exercício das 
competências, próprias ou delegadas, do Presiden-
te da Câmara;
Que o Presidente da Câmara Municipal pode dele-
gar a sua competência nos dirigentes máximos das 
respetivas unidades orgânicas no que respeita a di-
versas matérias previstas na lei, designadamente, 
no âmbito da gestão e direção de recursos huma-
nos;
Assim, ao abrigo do n° 2 do artigo 35° do Código 
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do Procedimento Administrativo, aprovado pelo De-
creto-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e no uso 
da competência que me é conferida pelo artigo 38° 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro:
1- Delego e subdelego, com poderes de sub-
delegação, no Senhor Director Municipal de 
Administração e Finanças, Dr. António Carlos 
de Sousa Pinto, as seguintes competências:
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades ou or-
ganismos públicos;
b) Autorizar termos de abertura e encerramento 
em livros sujeitos a essa formalidade;
c) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos;
d) Autorizar a passagem de termos de identidade, 
idoneidade e justificação administrativa;
e) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados relativas a processos 
ou documentos constantes de processos arquiva-
dos e que careçam de despacho ou deliberação dos 
eleitos locais com respeito pelas salvaguardas es-
tabelecidas por lei;
f) Remeter, atempadamente, ao Tribunal de Contas 
os documentos que careçam da respetiva aprecia-
ção, com exceção dos documentos referentes às 
contas do Município;
g) Assinar e visar apólices de seguros no âmbito de 
contratos anteriormente celebrados e praticar to-
dos os demais atos necessários à gestão da carteira 
de seguros;
h) Arquivar processos de ocorrência e de sinistros 
automóveis com a frota municipal;
i) Autorizar cancelamento de garantias bancárias 
depois de informado favoravelmente;
j) Autorizar a cabimentação e realização de despe-
sas orçamentadas até ao montante de 50.000,00 
euros, e as competências previstas nos termos do 
n° 3 do artigo 109° do Código dos Contratos Pú-
blicos, incluindo, nomeadamente, a aprovação dos 
respetivos programas de concurso, cadernos de en-
cargos e adjudicação;
k) Assinar, em representação do Município, os au-
tos de consignação de obras previstos n° 2 do Ar-
tigo 359°, bem como, efetuar as comunicações ou 
notificações previstas na Secção III, do Capítulo I 
do Título II, do Código dos Contratos Públicos;
l) Aprovar as minutas dos contratos previstos no 
Código dos Contratos Públicos;
m) Autorizar o pagamento das despesas realizadas 
até ao montante de 250.000,00 euros;
n) Assinatura de requisição externa de despesa/re-
quisição externa de despesa, até ao montante de 
250.000,00 euros;
o) Autorizar a realização e pagamento de despesa 
em cumprimento de contratos de adesão previa-
mente autorizados pelos eleitos locais através de 

despacho ou deliberação, com correto cabimento 
legal no orçamento em vigor.
2 - Ratifico os atos anteriormente praticados 
pelo Senhor Director Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dr. António Carlos de Sousa 
Pinto, nas matérias agora subdelegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 01 de No-
vembro de 2013
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N° 153/VP/2013
Considerando que,
Compete ao Presidente da Câmara Municipal fixar 
as competências dos Vereadores, incumbindo-os de 
tarefas específicas;
O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, no âmbito da sobredita competência, 
bem assim da delegação de competências que lhe 
foi conferida pela Câmara Municipal, me delegou e 
subdelegou as competências constantes do Despa-
cho n.º 142/PCM/2013, de 1 de novembro;
Nos termos daquele Despacho o Senhor Presidente 
da Câmara me conferiu poderes de subdelegação;
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 35.° 
do Código de Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novem-
bro, no uso da competência que me é conferida pe-
los n.ºs 1 e 3 do artigo 38.° do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro,
Subdelego, com poderes de subdelegação, na 
Senhora Diretora Municipal de Gestão e Obras 
no Espaço Público, Eng.ª Maria Teresa Ferrei-
ra Braga Barbosa, no âmbito dos serviços sob 
a sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências:
1- Despachar todos os assuntos relativos à Direc-
ção Municipal, executar as deliberações da Câmara 
e os Despachos e orientações do Presidente da Câ-
mara e do Vice-Presidente da Câmara;
2- Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos às unidades orgânicas integradas na 
Direcção Municipal, quanto às seguintes matérias:
a) Aprovar e alterar mapas de férias e restantes 
decisões relativas a férias, com respeito pelo inte-
resse do serviço;
b) Justificar ou injustificar faltas.
Ratifico, quanto às matérias ora subdelega-
das, os atos anteriormente praticados pela 
Senhora Diretora Municipal de Gestão e Obras 
no Espaço Público, Eng.ª Teresa Barbosa.
Paços do Concelho, 06 de novembro de 2013
O Vice-Presidente, (Patrocínio Azevedo)

DESPACHO N° 154/PCM/2013
(fixação de plafons de telemóveis)

Considerando que,
No quadro de uma gestão municipal financeiramen-
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te equilibrada, importa fixar um conjunto de regras 
e orientações aos Serviços Municipais, nomeada-
mente, quanto à utilização de telemóveis, fixando 
limites máximos ao seu consumo.
Assim,
Determino, como regra genérica para a Câmara 
Municipal, a fixação dos seguintes plafonds, men-
sais, de telemóveis:
a) Chefe de Gabinete, Adjuntos e Secretária do 
Presidente da Câmara: 50,00€;
b) Adjuntos dos Senhores Vereadores: 35,00€;
c) Secretárias dos Senhores Vereadores: 25,00€;
d) Diretores Municipais: 50,00€;
e) Diretores de Departamento: 30,00€;
f) Chefes de Divisão: 20,00€;
g) Outros Funcionários: 10,00€.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 08 de No-
vembro de 2013.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N° 155/VMMF/2013
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 o Presidente da Câmara Municipal, no âmbito 
desta 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 
competências constantes do seu despacho nº 147/
PCM/2013 de 1 de Novembro;
Que, de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação;
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do art.º 35 do 
Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de Novembro 
e no uso da competência que me é conferida pelo 
art.º 38 do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 
Setembro,
1- Subdelego no Senhor Diretor Municipal da 
Presidência e da Sustentabilidade Ambiental, 
Dr. Artur Jorge Basto, com poderes de subde-
legação, as seguintes competências:
Para, no âmbito da atividade do Laboratório de 
Acústica do Município:
a) Genericamente, despachar todos os assuntos re-
lativos a tais serviços, executar as deliberações da 
Câmara e os despachos e orientações do Presidente 
da Câmara e da Vereadora dos Pelouros, respei-
tantes aos mesmos, bem como assinar a respetiva 
correspondência expedida, com destino a entida-
des e organismos particulares;
b) No âmbito da atividade do Laboratório de Acús-
tica do Município, aprovar a política de qualidade e 
promover a revisão do sistema de gestão;

2- Ratifico os atos anteriormente praticados 
pelo Senhor Diretor Municipal da Presidência 
e da Sustentabilidade Ambiental, Dr. Artur 
Jorge Basto, nas matérias agora subdelega-
das.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 08 de No-
vembro de 2013
A Vereadora, (Eng.ª Mercês Ferreira)

DESPACHO N° 156/VMMF/2013
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 o Presidente da Câmara Municipal, no âmbito 
desta 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 
competências constantes do seu despacho n.º147/
PCM/2013 de 1 de Novembro;
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.º2 do art.º35 do 
Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º442/91 de 15 de Novembro e 
no uso da competência que me é conferida pelo 
art.º 38 do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de 
Setembro,
1- Subdelego no Senhor Diretor Municipal da 
Presidência e da Sustentabilidade Ambiental, 
Dr. Artur Jorge Basto, com poderes de subde-
legação, as seguintes competências:
Para, no âmbito dos serviços organicamente sob a 
sua responsabilidade:
a) Genericamente, despachar todos os assuntos re-
lativos a tais serviços, executar as deliberações da 
Câmara e os despachos e orientações do Presidente 
da Câmara e da Vereadora dos Pelouros, respei-
tantes aos mesmos, bem como assinar a respetiva 
correspondência expedida, com destino a entidades 
e organismos particulares;
b) Proceder à fiscalização e decisão sobre todos os 
procedimentos no sentido do cumprimento da le-
gislação e regulamentos municipais em vigor em 
matéria de ambiente, higiene pública e gestão de 
resíduos sólidos urbanos;
c) Planear e gerir os equipamentos, meios e recur-
sos necessários à limpeza do espaço público, elimi-
nando potenciais focos de insalubridade;
d) Proceder à recolha de resíduos de jardins e obje-
tos volumosos fora de uso, a pedido dos munícipes, 
garantindo a aplicação das respetivas taxas muni-
cipais;
e) Garantir a limpeza e vigilância das instalações 
sanitárias públicas municipais, decidindo os respe-
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tivos horários de funcionamento;
f) Efetuar a correta articulação com as Águas e Par-
que Biológico de Gaia, EEM, de forma a garantir a 
correta gestão do pessoal e equipamento afeto ao 
serviço de Jardins e Espaços Verdes;
g) Colaborar com os Serviços das Empresas Mu-
nicipais em matéria de gestão de resíduos sólidos 
urbanos, salubridade e espaços verdes;
h) Proceder à avaliação em matéria de ambiente e 
de resíduos sólidos urbanos dos projetos de cons-
trução de edifícios e loteamentos, no âmbito de 
operações urbanísticas;
i) Quanto à aplicação do Regulamento Geral do Ru-
ído, a competência para:
- Propor as medidas cautelares adequadas à cessa-
ção de fontes de ruído susceptíveis de causar inco-
modidade;
- Emissão de licenças especiais de ruído, autori-
zando e fixando as condições para o exercício de 
atividades ruidosas temporárias;
- Avaliar o cumprimento dos requisitos acústicos 
em atividades cujo licenciamento e/ou autorização 
de utilização/funcionamento seja da competência 
da Câmara Municipal;
- Remeter informação acústica relevante (mapa 
de ruído e relatório sobre o ambiente acústico) à 
Agência Portuguesa do Ambiente;
- Elaborar mapas de ruído para efeitos do disposto 
no art.º7 do RGR;
- Elaboração de planos municipais de redução de 
ruído;
j) Planear e desenvolver os procedimentos condu-
centes às ações adequadas de desinfeções e des-
ratizações e tratamentos e afins, quer através de 
ações municipais, quer através de eventuais pres-
tações de serviço;
k) Propor e dinamizar ações de campanhas de sen-
sibilização junto dos Munícipes, no âmbito das com-
petências da Direção Municipal;
I) Promover a elaboração de Planos de Prevenção e 
Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição de Empreitadas Municipais 
e acompanhamento de Planos Ambientais das di-
versas obras do Município;
m) Promover a recolha de informação relativa à 
produção e encaminhamento dos resíduos produ-
zidos pelo Município e preenchimento do formulá-
rio do Sistema Integrado de Licenciamento do Am-
biente (SILiAmb);
n) Garantir a implementação da rede Municipal de 
Óleos Alimentares Usados.
o) Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos aos serviços municipais integrados na 
Direção Municipal, quanto às seguintes matérias:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar faltas;

2- Ratifico os atos anteriormente praticados 
pelo Senhor Diretor Municipal da Presidência 
e da Sustentabilidade Ambiental, Dr. Artur 
Jorge Basto, nas matérias agora subdelega-
das.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 08 de No-
vembro de 2013.
A Vereadora, (Eng.ª Mercês Ferreira)

DESPACHO N° 157/DMGOEP/2013
Considerando que,
O Senhor Vice-presidente da Câmara Municipal me 
subdelegou as competências ínsitas no Despacho 
n.º 153/VP/2013, de 6 de novembro, incumbindo-
-me de tarefas específicas;
De acordo com os sobreditos despachos me foi, ex-
pressamente, conferida a faculdade de subdelega-
ção;
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 35.° a 
38.° e n.ºs 2 e 3 do artigo 41.°, todos do Códi-
go de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, tendo 
presente os normativos constantes do artigo 38.° 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
A. Subdelego, com poderes de subdelegação,
1. Na Senhora Diretora do Departamento Mu-
nicipal de Gestão do Espaço Público, Eng.ª 
Ana Rita Diogo, no âmbito dos serviços sob a 
sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências:
1.1. Despachar todos os assuntos relativos ao De-
partamento Municipal no âmbito das competências 
da sua unidade orgânica;
1.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à sua unidade orgânica, quanto à 
aprovação e alteração dos mapas de férias e das 
restantes decisões relativas a férias, com respeito 
pelo interesse do serviço.
2. No Senhor Diretor do Departamento Muni-
cipal de Obras no Espaço Público, Eng.º Jorge 
Conde, no âmbito dos serviços sob a sua res-
ponsabilidade orgânica, as seguintes compe-
tências:
2.1. Despachar todos os assuntos relativos ao De-
partamento Municipal no âmbito das competências 
da sua unidade orgânica;
2.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à sua unidade orgânica, quanto à 
aprovação e alteração dos mapas de férias e das 
restantes decisões relativas a férias, com respeito 
pelo interesse do serviço.
B. Ratifico, quanto às matérias ora subdele-
gadas, os atos anteriormente praticados pela 
Senhora Diretora do Departamento Municipal 
de Gestão do Espaço Público, Eng.ª Rita Diogo 
e pelo Senhor Diretor do Departamento Muni-
cipal de Obras no Espaço Público, Eng.º Jorge 
Conde.
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C. Determino que,
1. A Senhora Diretora do Departamento Municipal 
de Gestão do Espaço Público, Eng.ª Ana Rita Diogo, 
me substitua em todas as minhas ausências e im-
pedimentos, atribuindo-lhe todas as minhas com-
petências próprias e subdelegadas.
2. Na concomitância de ausência ou impedimento 
de ambas, me substitua o Senhor Diretor do De-
partamento Municipal de Obras no Espaço Público, 
Eng.º Jorge Conde.
Paços do Concelho, 12 de novembro de 2013.
A Diretora Municipal de Gestão e Obras no Espaço 
Público, (Eng.ª Maria Teresa Barbosa)

DESPACHO N° 158/VMMF/2013
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 Municipal de Vila Nova 
de Gaia, no âmbito desta competência, bem como 
da delegação que lhe foi conferida em reunião de 
Câmara de 25 de Outubro de 2013, delegou e sub-
delegou em mim as competências constantes do 
seu despacho n° 145/PCM//2013, de 01 de Novem-
bro;
Que nos termos deste despacho, o Senhor Presi-
dente da Câmara conferiu-me, ainda, poderes de 
subdelegação;
Assim,
Ao abrigo do n° 2 do artigo 35° do Código do Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e no uso da 
competência que me é conferida pelo n.ºs 1 a 3 do 
artigo 38° do Regime Jurídico das Autarquias Locais 
aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro:
1. Subdelego no Senhor Director Municipal de 
Administração e Finanças, Dr. António Carlos 
de Sousa Pinto, as seguintes competências:
a) Genericamente, despachar todos os assuntos de 
mero expediente relativo à Direção Municipal de 
Administração e Finanças, executar as deliberações 
da Câmara e os despachos e orientações do Senhor 
Presidente da Câmara e meus, respeitantes aos 
mesmos, bem como assinar a respetiva correspon-
dência expedida, com destino a quaisquer entida-
des e organismos públicos ou particulares.
b) Para, no âmbito da gestão e direção dos re-
cursos Humanos, afetos aos serviços municipais, 
dirigir, coordenar e controlar todas as fases pro-
cessuais conducentes ao recrutamento de pessoal 
e promoção dos funcionários e de acordo com as 
orientações do Senhor Presidente e minhas, com a 
exceção do início e conclusão do respetivo proce-
dimento.
c) Para no âmbito da alínea anterior praticar, desig-
nadamente, os seguintes atos:
- Autorizar a mobilidade interna de funcionários en-
tre serviços que não pertençam à mesma Direcção 

Municipal e na inexistência da mesma que não per-
tençam ao mesmo Departamento/Divisão Munici-
pal, bem assim como a mobilidade inter-carreiras;
- Decidir, nos termos da lei e instrumento de re-
gulamentação coletiva em matéria de duração e 
horário de trabalho, bem assim como no que diz 
respeito ao regime do trabalhador estudante
- Decidir quanto à cessação de contrato de traba-
lho, por acordo com o trabalhador, nos termos do 
art.º 255° e seguintes do RCTFP aprovado pela Lei 
n°. 59/2008 de 11 de Setembro;
- Praticar todos os atos relativos à aposentação dos 
funcionários, salvo no caso de aposentação com-
pulsiva;
- Praticar todos os atos respeitantes ao regime de 
segurança social, incluindo os referentes a aciden-
tes em serviço;
- Exonerar os funcionários do quadro, a pedido dos 
interessados.
- Assinar termos de aceitação;
- Autorizar o abono de vencimento de exercício per-
dido por motivo de doença;
- Aprovação de ajudas de custo e transporte;
- Formação - autorização para frequência de ações 
de formação;
- Autorização de pagamento de vencimentos, abo-
nos e das inscrições em cursos de formação;
- Assinatura da lista de antiguidade; 
- Assinatura de despachos de nomeação, com exce-
ção dos referentes a dirigentes;
- Assinatura de contratos de trabalho por tempo 
indeterminado e determinado a termo certo e in-
certo;
- Assinatura de avisos e editais referentes a proce-
dimentos concursais;
- Proceder à homologação da avaliação de desem-
penho dos trabalhadores municipais, que não se 
encontram afetos a qualquer direção municipal.
d) Na área financeira, praticar os seguintes atos:
- Elaborar a norma de controlo interno bem como 
o inventário de todos os bens, direitos e obriga-
ções patrimoniais e respetiva avaliação e ainda os 
documentos de prestação de contas a submeter à 
apreciação e votação do órgão deliberativo;
- Comunicar anualmente às entidades legalmen-
te competentes e no prazo legal, o valor fixado da 
taxa do IMI e da Derrama;
- Assinatura de recibos para enviar a outras enti-
dades;
- Assinatura de certidões;
- Assinatura dos resumos diários de tesouraria.
- Autorizar a anulação de débitos ao tesoureiro 
quando debitados em duplicado;
- Quanto à matéria de Procedimento e Processo Tri-
butário, as previstas no n° 3 do artigo 56° da Lei n° 
2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais).
e) No âmbito da gestão e direção de recursos hu-
manos afetos à Direcção Municipal de Administra-
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ção e Finanças, 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;
- Conceder licença sem vencimento até 90 dias;
- Decidir, nos termos da lei, em matéria de dura-
ção e horário de trabalho, no âmbito da modalidade 
deste último superiormente fixada;
- Exonerar os funcionários do quadro, a pedido dos 
interessados;
- Assinar contratos de estágio curricular.
2. Autorizo o Senhor Director Municipal de Admi-
nistração e Finanças, Dr. António Carlos de Sousa 
Pinto, a subdelegar as competências objeto do pre-
sente despacho.
3. Ratifico os atos anteriormente praticados pelo 
Senhor Director Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dr. António Carlos de Sousa Pinto, nas ma-
térias agora subdelegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 08 de No-
vembro de 2013.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)

DESPACHO N° 159/VEC/2013
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 Municipal de Vila Nova 
de Gaia, no âmbito desta competência, bem como 
da delegação que lhe foi conferida em reunião de 
Câmara de 25 de Outubro de 2013, delegou e sub-
delegou em mim as competências constantes do 
seu despacho n° 143/PCM//2013, de 01 de Novem-
bro;
Que nos termos deste despacho, o Senhor Presi-
dente da Câmara conferiu-me, ainda, poderes de 
subdelegação;
Assim,
Ao abrigo do n° 2 do artigo 35° do Código do Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e no uso da 
competência que me é conferida pelo n.ºs 1 a 3 do 
artigo 38° do Regime Jurídico das Autarquias Locais 
aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro:
1. Subdelego no Senhor Director Municipal de 
Administração e Finanças, Dr. António Carlos 
de Sousa Pinto, as seguintes competências:
a) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente, relativos à Modernização e Des-
centralização Administrativa; Património Municipal 
e Gestão da Frota e executar, quanto a estes, deli-
berações da Câmara e os despachos e orientações 

do Senhor Presidente da Câmara e meus, respei-
tantes aos mesmos, bem como assinar a respetiva 
correspondência expedida, com destino a quaisquer 
entidades e organismos públicos ou particulares.
b) Remeter à Assembleia Municipal as minutas das 
atas e as atas da reunião da Câmara Municipal logo 
que aprovadas.
c) Promover a publicação das decisões ou delibera-
ções previstas no art.º 56° do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n° 75/2013, 
de 12 de Setembro;
d) Promover todas as ações necessárias à admi-
nistração corrente do património municipal e à sua 
conservação;
e) Proceder aos registos prediais do património 
imobiliário do Município, bem como aos registos de 
qualquer outra natureza.
f) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens 
móveis e imóveis.
g) A competência para, no âmbito da gestão dos 
recursos humanos afetos aos serviços municipais 
referidos na alínea a) do n° 1, 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.
2. Autorizo o Senhor Director Municipal de Ad-
ministração e Finanças, Dr. António Carlos de 
Sousa Pinto, a subdelegar as competências 
objeto do presente despacho.
3. Ratifico os atos anteriormente praticados 
pelo Senhor Director Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dr. António Carlos de Sousa 
Pinto, nas matérias agora subdelegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 12 de No-
vembro de 2013
A Vereadora, (Dra. Elisa Cidade)

DESPACHO N° 160/DMGOEP/2013
Considerando que,
A Senhora Diretora Municipal de Gestão e Obras 
no Espaço Público, Eng.ª Maria Teresa Barbosa, 
me subdelegou as competências ínsitas no Despa-
cho n.º 157/DMGOEP/2013, de 12 de novembro, 
incumbindo-me de tarefas específicas;
De acordo com o sobredito despacho de subdelega-
ção de competências me foi, expressamente, con-
ferida a faculdade de subdelegação;
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 35.° a 
38.° e n.ºs 2 e 3 do artigo 41.°, todos do Códi-
go de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro,
A. Subdelego,
1. No Chefe da Divisão Municipal de Mobilida-
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de, Eng.º Jorge Pereira, no âmbito dos servi-
ços sob a sua responsabilidade orgânica, as 
seguintes competências:
1.1. Despachar todos os assuntos relativos ao De-
partamento Municipal no âmbito das competências 
da sua unidade orgânica;
1.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à sua unidade orgânica, quanto à 
aprovação e alteração dos mapas de férias e das 
restantes decisões relativas a férias, com respeito 
pelo interesse do serviço.
2. Na Chefe da Divisão Municipal de Espaço 
Público e Publicidade, Arq.ª Cristina Duarte, 
no âmbito dos serviços sob a sua responsa-
bilidade orgânica, as seguintes competências:
2.1. Despachar todos os assuntos relativos ao De-
partamento Municipal no âmbito das competências 
da sua unidade orgânica;
2.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à sua unidade orgânica, quanto à 
aprovação e alteração dos mapas de férias e das 
restantes decisões relativas a férias, com respeito 
pelo interesse do serviço.
B. Ratifico, quanto às matérias ora subdele-
gadas, os atos anteriormente praticados por 
todos(as) os(as) Senhores(as) Chefes de Di-
visão.
C. Determino que,
1. O Chefe da Divisão Municipal de Mobilidade, 
Eng.º Jorge Pereira, me substitua em todas as mi-
nhas ausências e impedimentos, atribuindo-lhe to-
das as minhas competências próprias e subdelega-
das.
Paços do Concelho, 15 de novembro de 2013.
A Diretora do Departamento Municipal de Gestão 
do Espaço Público, (Eng.ª Rita Diogo)

DESPACHO N° 161/DMGOEP/2013
Considerando que,
A Senhora Diretora Municipal de Gestão e Obras 
no Espaço Público, Eng.ª Maria Teresa Barbosa, 
me subdelegou as competências ínsitas no Despa-
cho n.º 157/DMGOEP/2013, de 12 de novembro, 
incumbindo-me de tarefas específicas;
De acordo com o sobredito despacho de subdelega-
ção de competências me foi, expressamente, con-
ferida a faculdade de subdelegação;
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 35.° a 
38.° e n.ºs 2 e 3 do artigo 41.°, todos do Códi-
go de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro,
A. Subdelego,
1. Na Chefe da Divisão Municipal de Vias e Es-
paço Público, Eng.ª Isabel Carvalho, no âm-
bito dos serviços sob a sua responsabilidade 
orgânica, as seguintes competências:
1.1. Despachar todos os assuntos relativos ao De-
partamento Municipal no âmbito das competências 

da sua unidade orgânica;
1.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à sua unidade orgânica, quanto à 
aprovação e alteração dos mapas de férias e das 
restantes decisões relativas a férias, com respeito 
pelo interesse do serviço.
2. No Chefe da Divisão Municipal de Oficinas, 
Eng.º Joaquim Ribeiro, no âmbito dos servi-
ços sob a sua responsabilidade orgânica, as 
seguintes competências:
2.1. Despachar todos os assuntos relativos ao De-
partamento Municipal no âmbito das competências 
da sua unidade orgânica;
2.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à sua unidade orgânica, quanto à 
aprovação e alteração dos mapas de férias e das 
restantes decisões relativas a férias, com respeito 
pelo interesse do serviço.
B. Ratifico, quanto às matérias ora subdele-
gadas, os atos anteriormente praticados por 
todos(as) os(as) Senhores(as) Chefes de Di-
visão.
C. Determino que,
1. A Chefe da Divisão Municipal de Vias e Espaço 
Público, Eng.ª Isabel Carvalho, me substitua em 
todas as minhas ausências e impedimentos, atri-
buindo-lhe todas as minhas competências próprias 
e subdelegadas.
2. Na concomitância de ausência ou impedimento 
de ambos, me substitua o Chefe de Divisão Munici-
pal de Oficinas, Eng.º Joaquim Ribeiro.
Paços do Concelho, 15 de novembro de 2013.
O Diretor do Departamento Municipal de Obras no 
Espaço Público, (Eng.º Jorge Conde)

DESPACHO N° 162/DMAF/2013
Considerando,
A delegação e subdelegação de competências que 
me foram conferidas pelo Senhor Presidente da Câ-
mara Municipal, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues 
e pelos senhores vereadores, Dr. Manuel Montei-
ro e Dra. Elisa Cidade, pelos despachos n.ºs 152/
PCM/2013; 158/VMM/2013 e 159/VEC/2013, res-
petivamente;
Que de acordo com o estabelecido nos supracitados 
despachos de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação. Assim,
1. Subdelego nas Senhores Diretoras de Departa-
mento, Chefe de Divisão e Coordenadora Técnica a 
seguir identificadas, com poderes de subdelegação, 
as seguintes competências:
1.1. Na Senhora Diretora do Departamento 
Municipal de Administração Geral, Dra. Her-
menegilda Maria Cunha e Silva, que me subs-
tituirá nas minhas ausências e impedimentos:
1.1.1. Rececionar e encaminhar para os respe-
tivos serviços, para análise e tratamento, toda a 
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correspondência recebida e os pedidos de junção 
de documentos, pareceres ou outros necessários à 
elaboração de despacho final na área deste Depar-
tamento;
1.1.2. Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente da área do Departamento, 
bem como, neste âmbito, assinar a respetiva cor-
respondência;
1.1.3. Coordenação do Gabinete de Atendimento 
ao Munícipe e do Gabinete de Fundos Estruturais 
e articulação funcional com os serviços externos à 
Direcção Municipal de Administração e Finanças;
1.1.4. Rececionar e encaminhar para os diferentes 
Serviços Municipais, toda a correspondência, expo-
sições, mails e requerimentos entrados na Câmara 
Municipal;
1.1.5. Autorizar a passagem de certidões ou foto-
cópias autenticadas e remessa aos interessados, 
relativas a processos ou documentos constantes de 
processos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais com respeito pelas 
salvaguardas estabelecidas por lei.
1.1.6. Autenticar e certificar os documentos referi-
dos em 1.1.5.
1.1.7. Autorizar termos de abertura e encerramen-
to em livros sujeitos a essa formalidade;
1.1.8. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos;
1.1.9.Assinatura de documentos para enviar a ou-
tras entidades;
1.1.10. Autorizar passagem de termos de identida-
de, idoneidade e justificação administrativa;
1.1.11. Conceder autorização genérica a funcioná-
rios e agentes municipais (que não possuam a ca-
tegoria de motorista) para condução de automóveis 
da frota municipal e autorização para condução fora 
do Município;
1.1.12. Gerir o "Serviço de Táxi";
1.1.13. Arquivar processos de ocorrência e de sinis-
tros automóveis com a frota municipal;
1.1.14. Assistir às reuniões de Câmara, redigir e 
subscrever as atas de reunião de Câmara, nas mi-
nhas ausências e impedimentos;
1.1.15. Remeter à Assembleia Municipal os assun-
tos para aprovação e reencaminha- los para os res-
petivos serviços, após decisão daquela;
1.1.16. Gerir as telecomunicações móveis;
1.1.17. Nas ausências e impedimentos da senhora 
Diretora de Departamento, as competências sub-
delegadas nos pontos 1.1.5 e 1.1.6 serão exercidas 
por quem esta me indicar;
1.1.18. Promover a publicação das decisões ou de-
liberações previstas no artigo 56° do Regime Jurí-
dico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro;
1.1.19. Remeter à Assembleia Municipal a minuta 
das atas e as atas das reuniões de Câmara, logo 
que aprovadas.

1.1.20. A competência para a emissão do certifi-
cado de registo de cidadão da União Europeia, nos 
termos previstos no artigo 14.° da Lei 36/2006, de 
9 de Agosto.
1.1.21. Assinatura de contratos de assistência téc-
nica;
1.1.22. Proceder à eliminação de documentos nos 
termos legais e assinar a correspondência expe-
dida, no âmbito dos procedimentos de eliminação 
com destino às entidades públicas competentes;
1.1.23. Autorizar a utilização dos espaços do Arqui-
vo Municipal Sophia Mello Breyner a pedido de enti-
dades externas para atividades culturais desde que 
as mesmas tenham a ver com a missão do serviço;
1.1.24. Para, no âmbito da gestão e direção de re-
cursos humanos, dirigir, coordenar e controlar to-
das as fases processuais relativas aos concursos 
para admissão e promoção dos funcionários e de 
acordo com as orientações estabelecidas;
1.1.25. Para, no âmbito do item anterior, praticar, 
designadamente, os seguintes atos:
- Praticar todos os atos relativos à aposentação dos 
funcionários, salvo no caso de aposentação com-
pulsiva;
- Praticar todos os atos respeitantes ao regime de 
segurança social, incluindo os referentes a aciden-
tes em serviço;
- Justificar as faltas por doença e por acidente de 
serviço dos funcionários do Município.
- Autorizar a mobilidade interna de funcionários en-
tre serviços que não pertençam à mesma Direcção 
Municipal e na inexistência da mesma que não per-
tençam ao mesmo Departamento/Divisão Munici-
pal, bem assim como a mobilidade inter-carreiras;
- Decidir, nos termos da lei e instrumento de re-
gulamentação coletiva em matéria de duração e 
horário de trabalho, bem assim como no que diz 
respeito ao regime do trabalhador estudante;
- Decidir quanto à cessação de contrato de traba-
lho, por acordo com o trabalhador, nos termos do 
art.º 255° e seguintes do RCTFP aprovado pela Lei 
n°. 59/2008 de 11 de Setembro;
- Aprovação de ajudas de custo e transporte;
- Formação - autorização para frequência de ações 
de formação, quando gratuitas;
- Assinatura de despachos de nomeação, com exce-
ção dos referentes a dirigentes;
- Assinatura de contratos de trabalho por tempo 
indeterminado e determinado a termo certo e in-
certo;
- Assinatura de avisos e editais referentes a proce-
dimentos concursais;
- Proceder à homologação da avaliação de desem-
penho dos trabalhadores municipais, que não se 
encontram afetos a qualquer direção municipal.
1.1.26. Processar as senhas de presença dos elei-
tos locais ou outras decorrentes da Lei;
1.1.27. Organizar, acompanhar e articular com a 
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Caixa Geral de Aposentações, os pedidos de apo-
sentação dos funcionários do Município;
1.1.28. Proceder à conferência de faturas da área 
do Departamento;
1.1.29. No âmbito da Direcção Municipal de Admi-
nistração e Finanças praticar, designadamente, os 
seguintes atos:
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador;
- Justificar faltas (desde que não delegadas especi-
ficamente noutros dirigentes da DMAF);
- Conceder licença sem vencimento até 90 dias;
- Decidir, nos termos da lei, em matéria de dura-
ção e horário de trabalho, no âmbito da modalidade 
deste último superiormente fixada;
- Assinar contratos de estágio curricular.
1.1.30. No âmbito do Departamento e em matéria 
de recursos humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar faltas;
1.2. Na Senhora Diretora do Departamento 
Municipal de Finanças e Património, Dra. Ma-
ria José da Cunha Baganha:
1.2.1. Rececionar e encaminhar para os respe-
tivos serviços, para análise e tratamento, toda a 
correspondência recebida e os pedidos de junção 
de documentos, pareceres ou outros necessários à 
elaboração de despacho final na área deste Depar-
tamento;
1.2.2. Genericamente despachar todos os assun-
tos de mero expediente da área do Departamento, 
bem como, neste âmbito, assinar a respetiva cor-
respondência;
1.2.3. Promover a comunicação anual e no prazo 
legal e às entidades competentes para a cobrança, 
o valor fixado da taxa de IMI, TMDP e participação 
no IRS e Derrama;
1.2.4. Autorizar a realização e pagamento de des-
pesa em cumprimento de contratos de adesão, 
previamente autorizados, através de despacho ou 
deliberação, com correto cabimento legal no orça-
mento em vigor;
1.2.5. Autorizar a anulação de débitos ao tesourei-
ro, quando debitados em duplicado;
1.2.6. Assinar requisições externas de despesa/
contabilísticas (RED`s/REC`s) até ao montante de 
25.000,00 €;
1.2.7. Assinatura de descontos e retenções, men-
sais, para envio a entidades externas ao Município;
1.2.8. Assinar recibos para enviar a outras entida-
des e resumos diários de tesouraria;
1.2.9. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos;
1.2.10. Assinatura de certidões;
1.2.11. Estorno de remanescentes de verbas não 

utilizadas;
1.2.12. Elaborar e manter atualizado o cadastro 
dos bens móveis e imóveis do Município;
1.2.13. Promover todas as ações necessárias à ad-
ministração corrente do património municipal e à 
sua conservação;
1.2.14. Proceder aos registos prediais do patrimó-
nio imobiliário do Município ou outros e assinar o 
que para tal for necessário;
1.2.15. Homologar os autos de abate ao inventário 
dos bens móveis incapazes ou inúteis para os ser-
viços;
1.2.16. Arquivar processos de ocorrência de sinis-
tros na via pública e assinatura da correspondência 
expedida aos interessados;
1.2.17. Assinar pedidos de registo de imóveis na 
Conservatória de Registo Predial;
1.2.18. Gerir a carteira de seguros da Câmara em 
articulação com os respetivos serviços e a assinatu-
ra do que se revelar necessário para o efeito;
1.2.19. Proceder à conferência de faturas da área 
do Departamento;
1.2.20. No âmbito do Departamento e em matéria 
de recursos humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar faltas.
1.3. Na Senhora Chefe de Divisão Municipal de 
Empreitadas, Dra. Ana Gabriela Campos Maia:
1.3.1. Assinar a correspondência expedida, no âm-
bito dos procedimentos de contratação pública, 
com destino a quaisquer entidades ou organismos 
públicos;
1.3.2. Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área desta Divisão;
1.3.3. Encaminhar diretamente para os serviços da 
Direcção Municipal ou para os serviços requisitan-
tes, todos os pedidos de junção de documentos, de 
esclarecimento, pareceres ou outros, necessários à 
elaboração/tramitação de procedimentos ou à ela-
boração de proposta de despacho final;
1.3.4. Introduzir na Plataforma de Contratação Pú-
blica adotada pelo Município, após o respetivo des-
pacho autorizador, todos os despachos de autori-
zação ou aprovação que se mostrem necessários à 
tramitação eletrónica dos respetivos procedimen-
tos;
1.3.5. Promover o cancelamento das garantias ban-
cárias depois de informado favoravelmente;
1.3.6. Assinar, em representação do Município, os 
autos de consignação de obras previstos n° 2 do 
Artigo 359°, bem como, efetuar as comunicações 
ou notificações previstas na Secção III, do Capítulo 
I do Título II, do Código dos Contratos Públicos;
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1.3.7. Proceder à conferência de faturas da área da 
Divisão;
1.3.8. No âmbito da Divisão e em matéria de recur-
sos humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar faltas.
1.4. Na Coordenadora Técnica Maria Manuela 
S. Porfírio Teixeira, no âmbito do Notariado:
1.4.1. Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final neste serviço;
1.4.2. Autenticar fotocópias de documentos arqui-
vados no Serviço de Notariado, independentemen-
te de requerimento de pedido;
1.4.3. Solicitar a pessoas singulares ou entidades, 
públicas ou privadas, o envio de documentação 
para outorga de contratos ou escrituras a celebrar 
no Notariado;
1.4.4. Oficiar à Repartição de Finanças de Vila Nova 
de Gaia, ao Instituto Nacional de Estatística, à Con-
servatória dos Registos Centrais, ou outras, a re-
lação de escrituras celebradas por este Notariado;
1.4.5. Assinar pedidos de registo de Imóveis na 
Conservatória de Registo Predial, pedidos de certi-
dão e, ainda, quaisquer requerimentos para as re-
partições de Finanças;
1.4.6. No âmbito do Serviço de Notariado e em ma-
téria de recursos humanos, praticar os seguintes 
atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar faltas.
2. Nas ausências ou impedimentos das Senhoras 
Diretoras, Chefe de Divisão e Coordenadora Técni-
ca referidas em 1, as competências agora subdele-
gadas serão exercidas, depois de por mim aceites, 
por dirigente ou funcionário do respetivo serviço.
3. Ratifico os atos anteriormente praticados pelos 
dirigentes referidos no Ponto n° 1, nas matérias 
agora subdelegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 20 de No-
vembro de 2013
O Director Municipal de Administração e Finanças, 
(A. Carlos Sousa Pinto)

DESPACHO N° 163/VJGA/2013
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 Municipal de Vila Nova 
de Gaia, no âmbito desta competência, bem como 
da delegação que lhe foi conferida em reunião de 

Câmara de 25 de Outubro de 2013, delegou e sub-
delegou em mim as competências constantes do 
seu despacho n°146/PCM/2013, de 01 de Novem-
bro;
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 n° 2 do artigo 35° do Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e no 
uso da competência que me é conferida pelo n.ºs 1 
a 3 do artigo 38° do Anexo I da Lei n° 75/2013, de 
12 de Setembro:
1. Subdelego no Senhor Director Municipal de 
Ação Social e Qualidade de Vida, Eng.º Mário 
Armando Martins Duarte, as seguintes com-
petências:
a) Genericamente, despachar todos os assuntos re-
lativos aos serviços da Direcção Municipal de Ação 
Social e Qualidade de Vida, executar as delibera-
ções da Câmara e os despachos e orientações do 
Senhor Presidente da Câmara e do Vereador dos 
Pelouros, respeitantes aos mesmos, bem como as-
sinar a respetiva correspondência expedida, com 
destino a quaisquer entidades e organismos públi-
cos ou particulares;
b) Proceder à instrução e decisão sobre todos os 
procedimentos no sentido do cumprimento da le-
gislação e regulamentos municipais em vigor em 
matéria de Atividades Económicas (Feiras e Merca-
dos, Venda Ambulante e Metrologia);
c) Para, no âmbito do Desporto e Dinamização Des-
portiva, planear e gerir os equipamentos, meios e 
recursos necessários à implementação e prossecu-
ção da política de desporto do Município;
d) Planear e programar o apoio a instituições de 
carácter desportivo, bem como a implementação 
de medidas e ações de incentivo ao associativismo 
desportivo;
e) Efetuar a articulação com a GAIANIMA, EEM em 
matéria de gestão de equipamentos desportivos 
e promoção de atividades e eventos de animação 
desportiva e de lazer;
f) Coordenar o funcionamento do Centro de Infor-
mação Autárquico ao Consumidor;
g) Superintender a atividade dos postos de turis-
mo;
h) Planear e gerir a promoção e valorização da ofer-
ta turística do concelho;
i) No âmbito do disposto na alínea anterior promo-
ver e cooperar em eventos de interesse turístico.
j) No âmbito da gestão e direção de recursos hu-
manos afetos à Direcção Municipal de Ação Social 
e Qualidade de Vida, decidir quanto às seguintes 
matérias:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
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do serviço;
- Justificar faltas;
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador.
2. Autorizo o Senhor Director Municipal, Eng.º Má-
rio Armando Martins Duarte, a subdelegar as com-
petências objeto do presente despacho.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gala, 14 de No-
vembro de 2013
O Vereador, (Dr.º José Guilherme Aguiar)

DESPACHO N° 164/DMFP/2013
Considerando,
A subdelegação de competências que me foi con-
ferida pelo Senhor Diretor Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dr. António Carlos Sousa Pinto, pelo 
despacho n.º 162/DMAF/2013;
Que de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de subdelegação de competências, me foi 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação.
Assim:
1. Subdelego na Senhora Chefe de Divisão Munici-
pal de Gestão Financeira, Dr.ª Ana Paula Amorim 
Moreira Guedes as seguintes competências:
a) Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área da Divisão;
b) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente da área da Divisão, bem como, 
neste âmbito, assinar a respetiva correspondência;
c) Promover a comunicação anual e no prazo legal 
e às entidades competentes para a cobrança, o va-
lor fixado da taxa de IMI, TMDP e participação no 
IRS e Derrama;
d) Autorizar a anulação de débitos ao tesoureiro, 
quando debitados em duplicado;
e) Assinar recibos, da respetiva Divisão, para enviar 
a outras entidades e resumos diários de tesouraria;
f) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos da Divisão;
g) Proceder à conferência de faturas da área da 
Divisão;
h) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
Justificar faltas.
2. Subdelego na Senhora Chefe de Divisão Munici-
pal de Contabilidade, Dr.ª Ana João Simões Ri-
beiro as seguintes competências:
a) Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-

cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área da Divisão;
b) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente da área da Divisão, bem como, 
neste âmbito, assinar a respetiva correspondência;
c) Autorizar a realização e pagamento de despesa 
em cumprimento de contratos de adesão, previa-
mente autorizados, através de despacho ou delibe-
ração, com correto cabimento legal no orçamento 
em vigor;
d) Assinatura de descontos e retenções, mensais, 
para envio a entidades externas ao Município;
e) Assinar recibos, da respetiva Divisão, para en-
viar a outras entidades;
f) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos da Divisão;
g) Assinatura de certidões;
h) Estorno de remanescentes de verbas não utili-
zadas; i) Proceder à conferência de faturas da área 
da Divisão;
j) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar faltas
3. Subdelego na Senhora Chefe de Divisão Muni-
cipal de Planeamento e Controlo Financeiro, Dr.ª 
Daniela Sofia Vieira Mendes as seguintes com-
petências:
a) Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área da Divisão;
b) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente da área da Divisão, bem como, 
neste âmbito, assinar a respetiva correspondência;
c) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos da Divisão;
d) Proceder à conferência de faturas da área da 
Divisão;
e) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar faltas
4. Subdelego na Senhora Chefe de Divisão Muni-
cipal de Execuções Fiscais, Dr.ª Cláudia Susana 
Lobo Pais Teixeira Gomes as seguintes compe-
tências:
a) Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área da Divisão;
b) Genericamente despachar todos os assuntos de 
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mero expediente da área da Divisão, bem como, 
neste âmbito, assinar a respetiva correspondência;
c) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos da Divisão;
d) Proceder à conferência de faturas da área da 
Divisão;
e) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar faltas
5. Subdelego no Senhor Chefe de Divisão Munici-
pal de Gestão do Património, Eng.º Nuno Artur 
Carvalho Pereira da Silva as seguintes compe-
tências:
a) Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área da Divisão;
b) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente da área da Divisão, bem como, 
neste âmbito, assinar a respetiva correspondência;
c) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens 
móveis e imóveis do Município;
d) Promover todas as ações necessárias à admi-
nistração corrente do património municipal e à sua 
conservação;
e) Proceder aos registos prediais do património 
imobiliário do Município ou outros e assinar o que 
para tal for necessário;
f) Homologar os autos de abate ao inventário dos 
bens móveis incapazes ou inúteis para os serviços;
g) Arquivar processos de ocorrência de sinistros na 
via pública e assinatura da correspondência expe-
dida aos interessados;
h) Assinar pedidos de registo de imóveis na Con-
servatória de Registo Predial;
i) Gerir a carteira de seguros da Câmara em articu-
lação com os respetivos serviços e a assinatura do 
que se revelar necessário para o efeito;
j) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos da Divisão;
k) Proceder à conferência de faturas da área da Di-
visão;
l) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar faltas
Ratifico os atos praticados anteriormente pelos diri-
gentes do DMFP, nas matérias agora subdelegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 21 de No-
vembro de 2013
A Diretora de Departamento Municipal, (Maria José 
da Cunha Baganha)

DESPACHO N° 165/DMFP/2013
Considerando,
Que a proposta de substituição por mim apresenta-
da obteve a concordância do Senhor Diretor Munici-
pal de Administração e Finanças, Dr. António Carlos 
Sousa Pinto,
Determino que sou substituída nas minhas faltas e 
impedimentos:
1. Por cada um dos Senhores Chefes de Divisão, na 
respetiva área de atuação ou seja, pela Dr.ª Ana 
Paula Amorim Moreira Guedes na Divisão Municipal 
de Gestão Financeira, pela Dr.ª Ana João Simões 
Ribeiro na Divisão Municipal de Contabilidade, pela 
Dr.ª. Daniela Sofia Vieira Mendes na Divisão Muni-
cipal de Planeamento e Controlo Financeiro, pela 
Dra. Cláudia Susana Lobo Pais Teixeira Gomes na 
Divisão Municipal de Execuções Fiscais e pelo Eng.º 
Nuno Artur Carvalho Pereira da Silva na Divisão 
Municipal de Gestão do Património.
2. Pela Senhora Chefe de Divisão de Planeamento e 
Controlo Financeiro, Dra. Daniela Sofia Vieira Men-
des, nas competências do Departamento Municipal 
de Finanças e Património, que não estão expres-
samente atribuídas/subdelegadas às diversas Divi-
sões.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 21 de No-
vembro de 2013.
A Diretora de Departamento Municipal de Finanças 
e Património, (Maria José da Cunha Baganha)
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D.1. AVISOS

AVISO Nº 743/DMASG/2013
Nos termos do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro na sua atual redação, 
é emitido o aditamento ao alvará de loteamento 
n.º 01/71, em nome de Albertina de Jesus Ferreira 
Moreira Batista, B.I. n.º 2816739 e contribuinte n.º 
149711409, que incide sobre o lote 3, sito na Rua 
Nossa Senhora das Fontes, freguesia de Serzedo, 
descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de 
Vila Nova de Gaia, sob o n.º 1295/19990616, de-
sanexado do n.º 58044 e inscrito na matriz sob os 
artigos n.º 1167 e n.º 1168 urbanos da indicada 
freguesia. 
O aditamento, aprovado por despacho da Vereado-
ra da área do Urbanismo de 24 de julho de 2013, 
respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e 
apresenta, de acordo com a planta de síntese que 
faz parte integrante do mesmo, as seguintes carac-
terísticas: 
Lote alterado: Lote 3
Área do lote: 463,00m2
Área de implantação: 75,00m2
Área de construção: 75,00m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 1
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 0
Ocupação: Habitação unifamiliar
Construção anexa
Área de implantação e de construção - garagem: 
48,30m2
Lote alterado: Lote 3A
Área do lote: 667,00m2
Área de implantação: 75,00m2
Área de construção: 75,00m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 1
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 0
Ocupação: Habitação unifamiliar
Construção anexa
Área de implantação e de construção - garagem: 
17,17m2
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 01/71 de 22 de 
janeiro.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 7 de no-
vembro de 2013.
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 18/11/2013

AVISO Nº 744/DMASG/2013
Nos termos do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro na sua atual redação, 
é emitido o aditamento ao alvará de loteamento n.º 
03/10, em nome de Rui Manuel Domingues Pereira 
Alves, contribuinte n.º 193306730, que incide so-
bre o lote 1, sito na Rua de Sortes, da freguesia de 

Mafamude e Vilar do Paraíso, descrito na 1.ª Con-
servatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, 
sob o n.º 2902/20110107 e inscrito na matriz pre-
dial urbana sob o artigo 3942 (Freguesia de Vilar 
do Paraíso).
O aditamento, aprovado por despacho do Vice-
-Presidente da Câmara de 8 de novembro de 2013, 
respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e 
apresenta, de acordo com a planta de síntese, que 
faz parte integrante do mesmo, as seguintes carac-
terísticas: 
Lote alterado: Lote 1 
Área do lote: 590,00m2
Área de implantação: 101,40m2
Área de construção: 202,80m2 (habitação – r/chão 
e cave -1)
Área de construção (garagem): 99,00m2 (cave -2)
Número de pisos acima da cota de soleira: 1 
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 2
Ocupação: Habitação unifamiliar
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o 
primitivo alvará de loteamento n.º 03/10 de 3 de 
março.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 8 de no-
vembro de 2013.
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 18/11/2013

AVISO Nº 745/DMASG/2013
Nos termos do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro na sua atual redação, 
é emitido o aditamento ao alvará de loteamento 
n.º 07/10, em nome de Manuel da Silva Duarte, 
contribuinte n.º 156217007, que incide sobre o lote 
1, sito na Travessa das Sortes de Cima, da fregue-
sia de Mafamude e Vilar do Paraíso, descrito na 1.ª 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia, sob o n.º 2565/20100728 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 3920 (Freguesia de Vi-
lar do Paraíso). 
O aditamento, aprovado por despacho do Vice-
-Presidente da Câmara de 8 de novembro de 2013, 
respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e 
apresenta, de acordo com a planta de síntese, que 
faz parte integrante do mesmo, as seguintes carac-
terísticas: 
Lote alterado: Lote 1 
Área do lote: 534,80m2
Área de implantação: 248,61m2
Área bruta de construção: 268,73m2
Habitação: 201,58m2 (cave = 46,22m2 e r/chão = 
155,36m2)
Anexos: 67,15m2
Área de garagem: 26,10m2
Número de pisos: acima da cota de soleira: 1
Número de pisos: abaixo da cota de soleira: 1 (cave 
– sem ligação funcional com a habitação)

D. EDITAIS E AVISOS 
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Ocupação: Habitação unifamiliar
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 07/10 de 28 de 
junho.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 8 de no-
vembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 18/11/2013

AVISO Nº 746/DMASG/2013
Vai proceder-se pelo prazo de 15 dias, contados a 
partir da data de sua publicação, à consulta pública 
do pedido de alteração da licença de loteamento n.º 
25/94, que tem como objetivo a proposta de ane-
xação de dois prédios contíguos ao lote com uma 
área total de 12.773,00m2 para aumento da área 
do lote n.º 43 para apoio a atividade industrial. A 
presente proposta prevê ainda a desafetação de 
um parcela de terreno com 80,00m2, a desanexar 
de parte do terreno cedido ao domínio público no 
âmbito do alvará de loteamento para vereda exis-
tente para instalação do coletor de águas pluviais, 
tendo em visa a sua incorporação no domínio pri-
vado municipal, afetando a mesma a ampliação do 
lote n.º 43. 
Durante o período de consulta pública, o proces-
so n.º 3015/13 estará disponível para consulta, no 
Serviço de Atendimento da GAIURB, E.E.M., nos 
dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O processo n.º 3015/13 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 11 de No-
vembro de 2013
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, (Dr. Eduardo Vítor Rodrigues)
Data de Publicitação: 18/11/2013

AVISO Nº 748/DMASG/2013
Nos termos do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro na sua atual redação, 
é emitido o aditamento ao alvará de loteamento 
n.º 67/87, em nome de José Luís Castro Fernan-
des, contribuinte n.º 147361206, que incide sobre 
o lote 6, sito na Rua Circular Alheira de Aquém, da 
freguesia de Pedroso e Seixezelo, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia, sob o n.º 1545/19871120 e inscrito na ma-
triz predial urbana sob o artigo 5028 (Freguesia de 
Pedroso). 
O aditamento, aprovado por despacho da Vereado-
ra da área do Urbanismo de 7 de agosto de 2013, 
respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e 
apresenta as seguintes características: 
Alteração da tipologia do lote 6 para habitação bi-
familiar, mantendo-se inalterado tudo o mais que 
define o primitivo alvará de loteamento n.º 67/87 

de 9 de outubro.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 8 de no-
vembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 18/11/2013

AVISO Nº 750/DMASG/2013
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 16/04 – 9.º ADITA-

MENTO
Nos termos dos artigos 27º e 74º do D.L. 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L. 26/2010 de 30 de Março, é emitido o adi-
tamento ao alvará de loteamento n.º 16/04, em 
nome de FARMADIAS UNIPESSOAL, Lda., contri-
buinte n.º 508576237, que incide sobre o lote A, 
sito em RUA DA FITELA, N.º 68 FRAÇÃO FK, da 
freguesia de CANIDELO, descrito na 1.ª Conserva-
tória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o 
n.º 3930/20070213-FK e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 7313 (Freguesia de Canidelo)
O aditamento, aprovado por despacho da Vereado-
ra da área do Urbanismo de 23 de agosto de 2012, 
respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e 
apresenta, as seguintes características: 
Na fração “FK” localizada no Piso Zero do Edifício 
Dois, do lote A passa a ser autorizado a constituição 
de entrepiso, e uma área de construção máxima de 
172,00m2 para o uso de estabelecimento comercial 
e/ou prestação de serviços, mantendo-se em tudo 
o que define o primitivo alvará de loteamento nº 
16/04 de 21 de julho.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 13 de no-
vembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 19/11/2013

AVISO Nº 751/DMASG/2013
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 05/79 – 1.º ADITA-

MENTO
Nos termos dos artigos 27.º e 74.º do D.L. 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L. 26/2010 de 30 de março, é emitido o adi-
tamento ao alvará de loteamento n.º 05/79, em 
nome de NARCISO DE JESUS RODRIGUES, contri-
buinte n.º166785113, que incide sobre o lote n.º 
19, sito em R. JOAQUIM LOPES, 91, da freguesia de 
VILAR DO PARAÍSO, descrito na 1.ª Conservatória 
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o n.º 
2434/20100204 e inscrito na matriz predial rústica 
sob parte dos artigos n.ºs 996, 1000 e 1001 (fre-
guesia de Vilar do Paraíso).
O aditamento, aprovado por despacho da Vereado-
ra da área do Urbanismo de 24 de julho de 2013, 
respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e 
apresenta, de acordo com a planta de síntese e 
perfis, que fazem parte integrante do mesmo, as 



www.cm-gaia.pt 35

Nº 35 | novembro 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

seguintes características:
Lote alterado: Lote n.º 19
Área do lote: 585,00m2
Área de implantação: 99,60m2
Área de construção: 341,80m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 3
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
Ocupação: Habitação unifamiliar
Construção anexa
Área de implantação e de construção - garagem: 
46,30m2
Área de implantação e de construção – arrumos e 
lavandaria: 59,10m2
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 05/79 de 10 de 
janeiro. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 13 de no-
vembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 20/11/2013

AVISO Nº 754/DMASG/2013
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 49/94 – 1.º ADITA-

MENTO
Nos termos dos artigos 27º e 74º do D.L. 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L. 26/2010 de 30 de março, é emitido o adi-
tamento ao alvará de loteamento n.º 49/94, em 
nome de EDITE MARIA ALVES DE SOUSA, contri-
buinte n.º 204155525, que incide sobre o lote 3, 
sito em RUA DE MOURÃES, da freguesia de San-
dim, Olival, Lever e Crestuma, descrito na 2.ª Con-
servatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, 
sob o n.º 761/19961122 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 985 (Freguesia Lever). 
O aditamento, aprovado por despacho da Verea-
dora da área do Urbanismo de 27 de setembro de 
2013, respeita o disposto no Plano Diretor Munici-
pal e apresenta, de acordo com a planta de síntese 
e perfis, que fazem parte integrante do mesmo, as 
seguintes características: 
Lote alterado: Lote 3
Área do lote: 1890m2
Área de implantação: 116m2
Área de construção: 116m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 0
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
Ocupação: Habitação Unifamiliar
Construções anexas
Área de implantação e de construção (Garagem): 
65,5m2
Área de implantação e de construção (Arrumos): 
32,5m2
Área de implantação e de construção (Zona técni-
ca): 5m2
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 49/94 de 22 de 

dezembro. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 12 de no-
vembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 20/11/2013

AVISO Nº 755/DMASG/2013
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 27/91 – 6.º ADITA-

MENTO
Nos termos dos artigos 27º e 74º do D.L. 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L. 26/2010 de 30 de Março, é emitido o adi-
tamento ao alvará de loteamento n.º 27/91, em 
nome de MARIA EUGÉNIA FERREIRA, contribuinte 
n.º159588251, que incide sobre o lote n.º 57, sito 
em RUA MONTE DA VIRGEM, 110, da freguesia de 
OLIVEIRA DO DOURO, descrito na 2.ª Conservató-
ria do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o 
n.º 846/19870327 e inscrito na matriz predial ur-
bana sob o artigo 4398 (freguesia de Oliveira do 
Douro). 
O aditamento, aprovado por despacho da Verea-
dora da área do Urbanismo de 22 de fevereiro de 
2013, respeita o disposto no Plano Diretor Munici-
pal e apresenta, de acordo com a planta de síntese 
e perfis, que fazem parte integrante do mesmo, as 
seguintes características: 
Lote alterado: Lote n.º 57
Área do lote: 386,00m2
Área de implantação: 117,00m2
Área de construção: 323,00m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
Ocupação: Habitação unifamiliar/Prestação de ser-
viços (Lar de Idosos)
Construção anexa
Área de implantação e de construção: 54,00m2
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 27/91 de 15 de 
julho. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 13 de no-
vembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 20/11/2013

AVISO Nº 756/DMASG/2013
Nos termos do artigo 74º do D.L. 555/99, de 16 
de dezembro, com a redação conferida pelo D.L. 
26/2010 de 30 de março, é emitido o aditamen-
to ao alvará de loteamento n.º 22/78, em nome 
de JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, contribuinte n.º 
169510948, que incide sobre o lote 15, sito em Rua 
do Pavilhão, da freguesia de Gulpilhares e Valada-
res, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial 
de Vila Nova de Gaia, sob o n.º 4337/20091126 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1616 
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(freguesia de Gulpilhares). 
O aditamento, aprovado por despacho da Vereado-
ra da área do Urbanismo de 16 de julho de 2013, 
respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e 
apresenta, de acordo com a planta de síntese e 
perfis, que fazem parte integrante do mesmo, as 
seguintes características: 
Lote alterado: Lote 15
Área do lote: 368,00m2 (A atualização da área do 
lote resulta da realização de levantamento topográ-
fico) 
Área de implantação:116,50m2
Área de construção: 230,55m2
Número de pisos acima da cota de soleira:2
Ocupação: Habitação unifamiliar, comércio/serviços
Construção anexa
Área de implantação e de construção (anexo): 
41,60m2
Área de implantação e de construção (alpendre): 
17,35m2
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 22/78 de 15 de 
março.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 8 de no-
vembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 20/11/2013

AVISO Nº 769/DMASG/2013
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 36/94 – 2.º ADITA-

MENTO
Nos termos dos artigos 27º e 74º do D.L. 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L. 26/2010 de 30 de Março, é emitido o aditamen-
to ao alvará de loteamento n.º 36/94, em nome de 
MARIA ELIZABETE DE SOUSA PEREIRA ALVES, con-
tribuinte n.º195087755, que incide sobre os lotes 
n.ºs 09 e 10, sitos em RUA ABÍLIO DE AZEVEDO, 
da freguesia de SANTA MARINHA e SÃO PEDRO DA 
AFURADA, descritos respetivamente na 1.ª Conser-
vatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob 
os n.ºs192/19991210 e 193/19991210 e inscritos 
na matriz predial urbana sob os artigos 719 e 718 
(freguesia de São Pedro da Afurada).
O aditamento, aprovado por despacho da Verea-
dora da área do Urbanismo de 11 de janeiro de 
2012, respeita o disposto no Plano Diretor Munici-
pal e apresenta, de acordo com a planta de síntese 
e perfis, que fazem parte integrante do mesmo, as 
seguintes características: 
Lote alterado: Lote 9
Área do lote: 299,00 m2
Área de implantação: 143,20 m2
Área de construção: 226,60 m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Uso: Comércio e/ou Prestação de serviços
Lote alterado: Lote 10

Área do lote: 200,00 m2
Área de implantação: 135,94 m2
Área de construção: 219,34 m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Uso: Comércio e/ou Prestação de serviços
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 36/94 de 14 de 
novembro. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 14 de no-
vembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 25/11/2013

D.2. EDITAIS

EDITAL Nº 700/DMASG/2013
(Art.º 70.°, n.º 1, alínea d) ao Código do Procedi-

mento Administrativo)
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Eng.ª, 
Vereadora adjunta do Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n°71/
PCM/2009, de 06/11 do Exmo. Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, com 
competência conferida pela Câmara na Reunião de 
6 de novembro de 2009,
Notifico, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 
70.° do Código do Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei n.º 442/91 de 15 de novem-
bro, com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 
n.º 6/96 de 31 de janeiro, os comproprietários do 
imóvel sito na Rua Dr. Eduardo Matos, frente ao n° 
147, freguesia de Canidelo, de que peritos adstritos 
à Divisão Municipal de Fiscalização da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia deslocar-se-ão ao local 
acima indicado, no dia 28 de Novembro, do corren-
te ano, aproximadamente pelas 09:45 horas, a fim 
de se levar a efeito uma vistoria administrativa, nos 
termos do disposto no artigo 90.° do D. L. 555/99, 
de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas 
peia Lei n° 60/2007, de 4 de setembro, no sentido 
de ser analisado o estado de conservação do refe-
rido
Nos termos do n.º 3 do art.º 90.° do Dec. Lei n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com as alterações in-
troduzidas peia Lei n.º 60/2007 de 4 de setembro, 
poderão os notificados, caso o desejem, até à vés-
pera da data da realização da diligência, indicar 
um perito para intervir na realização da vistoria e/
ou formular quesitos que queiram ver respondidos 
pelos peritos desta Câmara Municipal. Vila Nova 
de Gaia, 27 de Setembro de 2013. Proc.°N.°441/
VT/2013.
A Vereadora do Pelouro (Maria Mercês Ferreira, 
Eng.ª)
Data de Publicitação: 04/11/2013
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EDITAL Nº 705/DMASG/2013
DR. JOSÉ GUILHERME SARAIVA DE OLIVEIRA 
AGUIAR, VEREADOR DESTE MUNICÍPIO, NO USO 
DAS COMPETÊNCIAS DELEGADAS PELO EXMO. SE-
NHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VILA NOVA DE GAIA, POR DESPACHO N.º 146/
PCM/2013, DE 01 DE NOVEMBRO:
Faz saber, que fica por este meio notificado JOSÉ 
AUGUSTO FERREIRA DE CASTRO, arrendatário 
que foi da habitação sita na Rua Afonso Carvalho, 
n° 99, 1.° cnt.- trs. - Freguesia de Canelas, deste 
concelho, para no prazo de 8 (oito) dias seguidos, 
contados a partir do dia 5 de Novembro, proceder 
ao levantamento de todos os seus bens ali deposi-
tados, na sequência do Despejo, devendo para tal 
dirigir-se à Gaiurb, urbanismo e habitação, EEM, 
sob pena, de não o fazendo serem os mesmos con-
siderados 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.
Vila Nova de Gaia, 04 de Novembro de 2013
Data de Publicitação: 05/11/2013

EDITAL Nº 707/DMASG/2013
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO no uso das 
competências delegadas pelo Exmº Senhor Pre-
sidente da Câmara através do despacho n° 145/
PCM/2013 de 01 de Novembro da 2013.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 18 de Novembro de 2013, se-
gunda-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.° do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 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 
18.11.2013.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 5 de Novembro de 2013
O Vereador, (Manuel António Correia Monteiro Dr.)
Data de Publicitação: 06/11/2013

EDITAL Nº 710/DMASG/2013
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº 145/PCM/2013, DE 01 DE NOVEMBRO,
FAZ SABER que, nos termos do nº 1 do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, se faz pu-
blicidade à Minuta da Ata nº 25 respeitante à Reu-
nião Ordinária realizada no dia 04 de novembro de 
2013, aprovada nos termos do disposto no art.º 
27º do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1 do art.º 11º 

do Regimento desta Câmara Municipal, aprovado 
pelo Executivo na reunião de 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, 06 de novembro de 2013.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 07/11/2013

EDITAL Nº 711/DMASG/2013
DR. MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vere-
ador deste Município, no uso das competências de-
legadas pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, por despacho n°. 
145/PCM/2013 de 01 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada ALCINA 
EUNICE CARDOSO MAIA, arrendatária que foi da 
habitação sita na Praceta Almeida Garrett, n° 159, 
r/c esq.°, Freguesia de Valadares, deste concelho, 
para no prazo de 8 (oito) dias seguidos, contados 
a partir do dia 7 de Novembro, proceder ao levan-
tamento de todos os seus bens ali depositados, na 
sequência do Despejo, devendo para tal dirigir-se 
à Gaiurb, urbanismo e habitação, EEM, sob pena, 
de não o fazendo serem os mesmos 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.
Vila Nova de Gaia, 06 de Novembro de 2013
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 07/11/2013

EDITAL Nº 714/DMASG/2013
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 145/PCM/2013, DE 01 DE NOVEMBRO,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 3, do art.º 40º, 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, as reuniões 
ordinárias são quinzenais e realizam-se na primeira 
e terceira segunda-feira de cada mês com início, a 
primeira reunião, às 15.00 horas e a segunda reu-
nião às 17.00 horas.
Nas terceiras segundas-feiras de cada mês as reu-
niões são públicas. 
Os munícipes interessados em participar nas Reu-
niões Públicas, devem inscrever-se, na receção da 
Câmara, até às 17 horas da terça-feira imediata-
mente anterior à reunião pública, referindo nome, 
morada e assunto a tratar.
Quando a segunda-feira coincidir com dia feriado, 
a reunião é transferida, sendo possível, para o pri-
meiro dia útil da semana seguinte. 
A seguir publica-se o Mapa de Reuniões Ordinárias, 
fazendo parte integrante do mesmo.
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Por ser verdade e a fim de ser tornado público se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 

Municipal. 
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2013.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 11/11/2013

EDITAL Nº 718/DMASG/2013
DRA. VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEI-
RO, Vereadora Adjunta da Presidente deste Mu-
nicípio, no uso das competências delegadas pela 
Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, por despacho n.º 99/PCM/2013 
de 11 de Setembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado JOSÉ 
NUNO FERNANDES DE ALMEIDA FARIA, com últi-
ma residência conhecida na Rua Nossa senhora da 
Conceição, n.º 109 3.° Esq.° - Oliveira do Douro, 
na qualidade de proprietário conforme consta no 
registo da Conservatória do Registo de Automóveis, 
de que a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia re-
moveu no dia 02/05/2013, ao abrigo do art.º 48°, 
n.º 4 alínea c) conjugado com o art.º 164 nº 2 e) 
do Código da Estrada, da Rua Particular João Félix, 
freguesia de Santa Marinha, para o Estaleiro Mu-
nicipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Ford, modelo Fiesta, com a matrícula 49-23-GX
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.° do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de Outubro de 2013.
PROC. VA22/13
PAÇOS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA, A 
VEREADORA COM COMPETÊNCIA DELEGADA, (DRA. 
VENERANDA DE LURDES BARBOSA CARNEIRO)
Data de Publicitação: 12/11/2013

EDITAL Nº 719/DMASG/2013
(Proc.º nº 1160/2012-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o logradouro/terreno localizado na Rua da 
África, nº 192 – frente à casa 14, freguesia de San-
ta Marinha, deste concelho, a proceder à limpeza 
do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da 
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data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 12/11/2013

EDITAL Nº 720/DMASG/2013
(Proc.º nº 0254/2013-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.

FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Direc-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
sito na Rua Camilo Castelo Branco, frente ao nº 
1057, freguesia de Santa Marinha, 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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia,17 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 12/11/2013

EDITAL Nº 721/DMASG/2013
(Proc.º nº 0533/2013-DMHPEV)
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MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, que tendo-se constatado que os dois lo-
tes de terreno localizados um a Sul e outro a norte 
do nº 388 da Alameda Oliveira Salazar, freguesia 
de Olival, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituin-
do perigo de incêndio face ás habitações vizinhas, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2013

A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 12/11/2013

EDITAL Nº 722/DMASG/2013
(Proc.º nº 0746/2013-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que o terreno sito na 
Rua Central de Afonsim, junto ao nº 423, freguesia 
de Pedroso, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemente 
sem qualquer tipo de manutenção, constituindo pe-
rigo de incêndio, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
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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, 18 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 12/11/2013

EDITAL Nº 725/DMASG/2013
(Proc.º nº 0033/2013-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Direc-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
sito no gaveto da Rua Escultor Alves de Sousa/Rua 
Comendador Joaquim Santos Guimarães, freguesia 
de Vilar de Andorinho, 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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.

De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 13/11/2013

EDITAL Nº 726/DMASG/2013
(Proc.º nº 0108/2013-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que o terreno sito na 
Rua Caetano de Melo, nº 627, freguesia de Oliveira 
do Douro, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemente 
sem qualquer tipo de manutenção, constituindo pe-
rigo de incêndio, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
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tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)

EDITAL Nº 727/DMASG/2013
(Proc.º nº 0156/2013-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno sito nas traseiras do nº 207 da 
Rua do Frengo, freguesia de Canelas, deste conce-
lho, a proceder à gestão de combustível, relativos 
aos estratos arbustivo, sub-arbustivo 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 in-
troduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009 de 14 de 
Janeiro, estando 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 
que dele faz parte integrante.”
Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal, numa faixa de 50 metros, relativa-
mente à alvenaria exterior dos edifícios confinan-
tes, incluindo a realização de abate e/ou poda das 

árvores existentes no terreno em causa que não 
cumprem os critérios 1-A e 1-B do Anexo ao res-
petivo diploma legal, não podendo ainda ocorrer 
quaisquer acumulações de substâncias combustí-
veis, como lenha, madeira ou sobrantes vegetais, e 
de outras substâncias altamente inflamáveis.
Prevê o critério 1-A do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a des-
ramação deve ser de 50% da altura da árvore até 
que esta atinja os 8 metros, altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros 
acima do solo.”
Prevê o critério 1-B do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“As copas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados no mínimo 5 metros da edificação e 
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.”
Decorrido o período estipulado no parágrafo ante-
rior, e, em caso de incumprimento desta notifica-
ção, a Câmara Municipal realizará os trabalhos de 
gestão de combustível, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado a res-
sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de processo de execução fiscal, nos termos do Có-
digo de Procedimento Administrativo e do Código 
de Processo Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 13/11/2013

EDITAL Nº 728/DMASG/2013
(Proc.º nº 0373/2013-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
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FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrati-
vo que fica notificado o senhor Paulino Filipe Faria 
Pereira Mesquita, e na qualidade de proprietário do 
terreno /quintal/logradouro da habitação localizada 
na Rua do Carregal, nº 404, freguesia de Canelas, 
deste concelho, a proceder à limpeza do mesmo no 
prazo de VINTE DIAS, contados da data de afixa-
ção do presente edital, em virtude do seu estado 
violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos traba-
lhos de limpeza, ficando o respetivo proprietário, 
detentor do terreno/quintal/logradouro em causa, 
obrigado a ressarci-la dos respetivos custos, num 
prazo de 60 dias após a comunicação do montan-
te 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 Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 13/11/2013

EDITAL Nº 729/DMASG/2013
(Proc.º nº 0721/2013-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Direc-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
sito na Rua do Volfrâmio, a sul do nº 173, freguesia 
de Canelas, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemente 
sem qualquer tipo de manutenção, constituindo pe-
rigo de incêndio, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
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Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 13/11/2013

EDITAL Nº 730/DMASG/2013
(Proc.º nº 0759/2013-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que o terreno sito na 
Rua do Frengo, junto ao nº 139, freguesia de Cane-
las, 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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 

Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 13/11/2013

EDITAL Nº 731/DMASG/2013
(Proc.º nº 0248/2013-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o lote de terreno nº 8, localizado a poente 
do nº 199 da Rua de Guiões, freguesia de Madale-
na, 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-
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 Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 13/11/2013

EDITAL Nº 732/DMASG/2013
(Proc.º nº 0143/2013-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno contíguo, lado esquerdo e trasei-
ras, ao nº 120 da Rua Nova das Pedreiras, fregue-
sia de Vilar do Paraíso, deste concelho, a proceder 
à gestão de combustível, relativos aos estratos ar-
bustivo, sub-arbustivo e arbóreo, no prazo de VIN-
TE DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do referido terreno não cumprir 
os respetivos critérios de gestão de combustível 
definidos no Anexo do Decreto-Lei nº 124/2006 de 
28 de Junho, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº 17/2009 de 14 de Janeiro, estando 
consequentemente em incumprimento do dispos-
to 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 
que dele faz parte integrante.”
Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal, numa faixa de 50 metros, relativa-
mente à alvenaria exterior dos edifícios confinan-

tes, incluindo a realização de abate e/ou poda das 
árvores existentes no terreno em causa que não 
cumprem os critérios 1-A e 1-B do Anexo ao res-
petivo diploma legal, não podendo ainda ocorrer 
quaisquer acumulações de substâncias combustí-
veis, como lenha, madeira ou sobrantes vegetais, e 
de outras substâncias altamente inflamáveis.
Prevê o critério 1-A do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“No estrato arbóreo, a distância entre as copas das 
árvores deve ser no mínimo de 4 metros e a des-
ramação deve ser de 50% da altura da árvore até 
que esta atinja os 8 metros, altura a partir da qual 
a desramação deve alcançar no mínimo 4 metros 
acima do solo.”
 Prevê o critério 1-B do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28/06
“As copas das árvores e dos arbustos deverão estar 
distanciados no mínimo 5 metros da edificação e 
nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.”
Decorrido o período estipulado no parágrafo ante-
rior, e, em caso de incumprimento desta notifica-
ção, a Câmara Municipal realizará os trabalhos de 
gestão de combustível, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer título detenha o terreno, obrigado a res-
sarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias após a comunicação do montante correspon-
dente da operação realizada. A falta de pagamento 
neste prazo dá lugar à cobrança de dívida através 
de processo de execução fiscal, nos termos do Có-
digo de Procedimento Administrativo e do Código 
de Processo Tributário (Artigo 21º do Decreto-Lei 
nº 124/2006 de 28 de Junho).
A infração ao disposto no nº 2 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo nº 1 do artigo 
38º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00€ a 5.000,00€, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00€ a 60.000,00€, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 13/11/2013

EDITAL Nº 733/DMASG/2013
(Proc.º nº 0321/2012-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 



46

Nº 35 | novembro 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno sito na Rua das Chieiras, junto 
ao nº 173, freguesia de Canidelo, deste concelho, 
a proceder à limpeza do mesmo no prazo de VINTE 
DIAS, contados da data de afixação do presente 
edital, em virtude do seu estado violar o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente 
em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)

Data de Publicitação: 13/11/2013
EDITAL Nº 734/DMASG/2013
(Proc.º nº 0211/2013-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
de detenha o logradouro da habitação localizada na 
Rua de Alvites, nº 81, casa 3, freguesia de Canide-
lo, 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-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
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e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 13/11/2013

EDITAL Nº 735/DMASG/2013
(Proc.º nº 0683/2013-DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho nº 99de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Direc-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
sito Travessa Alto das Chaquedas, junto ao nº 150, 
freguesia de Canidelo, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo para a saúde pública, 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.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.

De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 13/11/2013

EDITAL Nº 736/DMASG/2013
DR. MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vere-
ador deste Município, no uso das competências de-
legadas pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, por despacho n°. 
145/PCM/2013 de 01 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada MARIA 
JOSÉ DE JESUS ROCHA DIAS, arrendatária que foi 
da habitação sita na Rua José Bernardino da Silva, 
n° 122, r/c dt.° ct., freguesia de Vilar de Andorinho, 
deste concelho, para no prazo de 8 (oito) dias se-
guidos, contados a partir do dia 14 de Novembro, 
proceder ao levantamento de todos os seus bens 
ali depositados, na sequência do Despejo, devendo 
para tal dirigir-se à Gaiurb, urbanismo e habitação, 
EEM, sob pena, de não o fazendo serem os mesmos 
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.
Vila Nova de Gaia, 11 de Novembro de 2013
Data de Publicitação: 14/11/2013

EDITAL Nº 738/DMASG/2013
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº 145/PCM/2013, DE 01 DE NOVEMBRO,
FAZ SABER que, nos termos do nº 1 do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 22 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 25 de setembro de 2013, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 
3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de 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, 14 de novembro de 2013.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 15/11/2013
EDITAL Nº 739/DMASG/2013
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MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº 145/PCM/2013, DE 01 DE NOVEMBRO,
FAZ SABER que, nos termos do nº 1 do art.º 56º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, se faz publici-
dade à Ata nº 23 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 02 de outubro de 2013, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 
3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de 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, 14 de novembro de 2013.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 15/11/2013

EDITAL Nº 742/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, em cumprimento 
do seu despacho proferido em 2 de novembro de 
2013, FAZ SABER através do presente Edital, e nos 
termos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua atual reda-
ção, que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 02/03 para o lote n.º 2, 
requerido em nome de Paulo Roberto Pereira San-
tos, que tem como objetivo a alteração da área de 
implantação da habitação, para 101,2m2 e a al-
teração da área de construção da habitação, para 
267,3m2. 
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 3542/13 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, (Dr. Eduardo Vítor Rodrigues)

Data de Publicitação: 18/11/2013

EDITAL Nº 747/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, em cumprimento 
do seu despacho proferido em 2 de novembro de 
2013, FAZ SABER que foi apresentado um pedido 
de alteração da licença de loteamento n.º 25/94 
para o lote n.º 43, requerido em nome de JOR-
GE BATISTA - RECICLAGEM DE METAIS, LDA., que 
tem como objetivo a proposta de anexação de dois 
prédios contíguos ao lote com uma área total de 
12.773,00m2 para aumento da área do lote n.º 43 
para apoio a atividade industrial. 
A presente proposta prevê ainda a desafetação de 
um parcela de terreno com 80,00m2, a desanexar 
de parte do terreno cedido ao domínio público no 
âmbito do alvará de loteamento vereda para insta-
lação do coletor de águas pluviais, tendo em visa 
a sua incorporação no domínio privado municipal, 
afetando a mesma a ampliação do lote n.º 43. 
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 3015/13 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, (Dr. Eduardo Vítor Rodrigues)
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Data de Publicitação: 18/11/2013

EDITAL Nº 753/DMASG/2013
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO no uso das 
competências delegadas pelo Exmº Senhor Pre-
sidente da Câmara através do despacho n° 145/
PCM/2013 de 01 de Novembro da 2013.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 16 de Dezembro de 2013, se-
gunda-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.° do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 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 
16.12.2013.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 19 de Novembro de 2013
O Vereador, (Manuel António Correia Monteiro Dr.)
Data de Publicitação: 20/11/2013

EDITAL Nº 758/DMASG/2013
DR. MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vere-
ador deste Município, no uso das competências de-
legadas peto Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, por despacho n°. 
145/PCM/2013 de 01 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada CATARI-
NA LÚCIA MARTINS SOARES, arrendatária que foi 
da habitação sita na Rua José Bernardino da Silva, 
n° 122, r/c esq.°, cnt, freguesia de Vilar de Andori-
nho, deste concelho, para no prazo de 8 (oito) dias 
seguidos, contados a partir do dia 21 de Novembro, 
proceder ao levantamento de todos os seus bens 

ali depositados, na sequência do Despejo, devendo 
para tal dirigir-se à Gaiurb, urbanismo e habitação, 
EEM, sob pena, de não o fazendo serem os mesmos 
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.
Vila Nova de Gaia, 19 de Novembro de 2013
Data de Publicitação: 21/11/2013

EDITAL Nº 760/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presiden-
te 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 12 de novem-
bro de 2013, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro 
na sua atual redação, que foi apresentado um pedi-
do de alteração da licença de loteamento n.º 41/88 
para o lote n.º 25, requerido em nome de INDE-
XVALUE, S.A., que tem como objetivo a construção 
de anexos com área de implantação de 21m2 e a 
construção de alpendre com 24m2. 
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 as alterações indicadas, no 
prazo de 10 dias. 
O processo n.º 3993/13 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, (Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 21/11/2013
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EDITAL Nº 761/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presiden-
te 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 12 de novem-
bro de 2013, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro na sua atual redação, que foi apresentado um 
pedido de alteração da licença de loteamento n.º 
13/79 para o lote n.º 1, requerido em nome de Luís 
Teixeira de Carvalho, que tem como objetivo a alte-
ração dos limites e da área do lote, de 375m2 para 
298m2 e a definição de uma área de anexos, com 
70m2.
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 2166/11 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, (Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 21/11/2013

EDITAL Nº 762/DMASG/2013
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 99de 11/09/2013 
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n°1 do arti-

go 70° do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que o terreno sito Rua 
de Enxomil, junto ao n° 420, freguesia de Arcoze-
lo, deste concelho, se encontra coberto de densa 
e variada vegetação, está consequentemente sem 
qualquer tipo de manutenção, constituindo perigo 
em causo de incêndio, violando o disposto no ar-
tigo 33° e alínea b) do artigo 49° do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui con-
traordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública"
Alínea b) do artigo 49°
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100° e n° 1 do 
artigo 101° do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2013
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira)
Data de Publicitação: 21/11/2013

EDITAL Nº 765/DMASG/2013
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº 145/PCM/2013, DE 01 DE NOVEMBRO,
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FAZ SABER que, nos termos do nº 1 do art.º 56º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, se faz publici-
dade à Minuta da Ata nº 26 respeitante à Reunião 
Pública realizada no dia 18 de novembro de 2013, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 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, 21 de novembro de 2013.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 22/11/2013

EDITAL Nº 766/DMASG/2013
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº 145/PCM/2013, DE 01 DE NOVEMBRO,
FAZ SABER que, nos termos do nº 1 do art.º 56º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 24 respeitante à Reunião Primeira 
Reunião do Novo Executivo, eleito em 29 de se-
tembro de 2013 realizada no dia 25 de outubro de 
2013, aprovada nos termos do disposto no art.º 
27º do CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013 
de 12 de setembro, bem como do nº. 1 do art.º 11º 
do Regimento desta Câmara Municipal, aprovado 
pelo Executivo na reunião de 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 novembro de 2013.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 22/11/2013

EDITAL Nº 767/DMASG/2013
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº 145/PCM/2013, DE 01 DE NOVEMBRO,
FAZ SABER que, nos termos do nº 1 do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 25 respeitante à Reunião Ordi-
nária realizada no dia 04 de novembro de 2013, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 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 novembro de 2013.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)

Data de Publicitação: 22/11/2013

EDITAL Nº 768/DMASG/2013
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações 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 14 de novem-
bro de 2013, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro 
na sua atual redação, que foi apresentado um pedi-
do de alteração da licença de loteamento n.º36/87 
para o lote n.º 50, requerido em nome de MARIA 
AMÉLIA DE OLIVEIRA SOUSA RAMOS, que tem 
como objetivo compatibilizar o alvará de loteamen-
to em vigor com a construção edificada no local, 
com proposta de desvão ao nível do vão de cober-
tura, bem como proposta de alteração ao nível do 
corpo de anexos no logradouro posterior do lote.
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 2805/13 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: 25/11/2013
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EDITAL Nº 770/DMASG/2013

Data de Publicitação: 27/11/2013

EDITAL Nº 771/DMASG/2013
DR. MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vere-
ador deste Município, no uso das competências de-
legadas pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, por despacho n°. 
145/PCM/2013 de 01 de Novembro.
Faz saber, que fica por este meio notificada MARGA-
RIDA DAS NEVES CÉSAR, com última residência na 
Rua São Lourenço, n.º 255 - 2.° drt. frt., freguesia 
de Vilar de Andorinho, na qualidade de proprietá-
ria, conforme consta no registo da Conservatória do 
Registo de Automóveis, de que a Polícia Municipal 
de Vila Nova de Gaia removeu no dia 19/07/2013, 
ao abrigo do art.º 163.°, n.º 1 alínea f) do Códi-
go da Estrada, da Rua de São Tiago, freguesia de 
Oliveira de Douro, para o Estaleiro Municipal, sito 
na Rua do Passadouro, Freguesia da Madalena, o 
veículo Ligeiro de Passageiros, marca Volkswagen, 
modelo Passat, com a matrícula 75-17-HC.
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 

pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.° do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de Novembro de 2013
PROC. VA027/13
PAÇOS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA, O 
VEREADOR COM COMPETÊNCIA DELEGADA, (DR. 
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO)
Data de Publicitação: 27/11/2013
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