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A.1. MINUTA DA ATA N.º 18
Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano 
de dois mil e catorze, a Assembleia Municipal de 
Vila Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, 
tomou as seguintes deliberações:
1) Foram no Período de Antes da Ordem do Dia, 
votados os seguintes documentos:
a) Foi um Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo 
Municipal do PSD e subscrito por todos os Grupos 
Municipais, “pelo falecimento da Sra. Dª. Adelina 
Teixeira Pinto Brandão, extremosa Avó do Sr. Dr. 
Nuno Alberto Brandão Castro Chaves, Presidente 
da Junta de Freguesia de Arcozelo”, aprovado por 
Unanimidade.
b) Foi um Voto de Congratulação, apresentado pelo 
Grupo Municipal Movimento Independente “Juntos 
por Gaia”, sob a epígrafe “Queda do Muro de Ber-
lim – 25 anos”, aprovado por Maioria, com 03 votos 
contra da CDU e 45 votos a favor (15 do PS, 12 do 
Grupo Municipal dos Presidentes de Junta de Fre-
guesia do PS, 08 do PSD, 06 do Movimento Inde-
pendente “Juntos por Gaia”, 02 do CDS-PP, 01 do 
BE e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares)
c) Foi um Voto de Congratulação, apresentado pelo 
Grupo Municipal do PS, “pelo Centenário do Vilano-
vense Futebol Clube”, aprovado por Unanimidade.
d) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Muni-
cipal do BE, “Contra o Aumento das Taxas no Ae-
roporto do Porto”, aprovada por Maioria, com 06 
votos contra do Movimento Independente “Juntos 
por Gaia”, 02 abstenções do CDS-PP e 40 votos a 
favor (15 do PS, 12 do Grupo Municipal dos Presi-
dentes de Junta de Freguesia do PS, 08 do PSD, 03 
da CDU, 01 do BE e 01 do Movimento Independente 
de Cidadãos Gulpilhares/Valadares).
e) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Muni-
cipal do BE, sob a epígrafe "Orçamento de Estado 
de 2015 prejudica a resposta municipal aos proble-
mas das populações", aprovada por Maioria, com 
11 votos contra (08 do PSD, 02 do CDS-PP e 01 do 
Movimento Independente de Cidadãos Gulpilhares/
Valadares) e 37 votos a favor (15 do PS, 12 do Gru-
po Municipal dos Presidentes de Junta de Freguesia 
do PS, 06 do Movimento Independente "juntos por 
Gaia", 03 da CDU e 01 do BE).
f) Foi uma Proposta de Recomendação à Câmara 
Municipal, apresentada pelo Grupo Municipal da 
CDU, sob a epígrafe "Instalação das Forças de Se-
gurança em Vila Nova de Gaia aprovada por Maio-
ria, com 06 votos contra do Movimento Indepen-
dente "Juntos por Gaia" e 42 votos a favor (15 do 
PS, 12 do Grupo Municipal dos Presidentes de Junta 
de Freguesia do PS, 08 do PSD, 03 da CDU, 02 do 
CDS-PP, 01 do BE e 01 do Movimento Independente 
de Cidadãos Gulpilhares/Valadares).
g) Foi uma Proposta de Recomendação ao Governo, 
apresentada pelo Grupo Municipal da CDU, "Sobre 

o uso abusivo de Contratos Emprego-Inserção no 
Estado", aprovada por Maioria, 08 votos contra (06 
do Movimento Independente "Juntos por Gaia" e 02 
CDS-PP) e 40 votos a favor (15 do PS, 12 do Gru-
po Municipal dos Presidentes de Junta de Freguesia 
do PS, 08 do PSD, 03 da CDU, 01 do BE e 01 do 
Movimento Independente de Cidadãos Gulpilhares/
Valadares).
h) Foi uma Proposta de Recomendação à Câma-
ra Municipal, apresentada pelo Grupo Municipal da 
CDU, "Sobre o uso abusivo de Contratos Emprego-
-inserção no Concelho", rejeitada por Maioria, com 
35 votos contra (15 do PS, 12 do Grupo Municipal 
dos Presidentes de Junta de Freguesia do PS, 06 
do Movimento Independente "Juntos por Gaia" e 
02 do CDS PP), 03 abstenções (01 do PSD, 01 do 
BE e 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares/Valadares) e 10 votos a favor (07 do 
PSD e 03 da CDU).
2) No Período da Ordem do Dia, foram tomadas as 
seguintes deliberações:
1) Foi o ponto 4.1. "Discussão e Votação da Propos-
ta da Câmara Municipal quanto à Prorrogação do 
Prazo de Liquidação da "Gaianima — Equipamentos 
Municipais, EEM", até ao dia 30 de junho de 2015 e 
assegurar a manutenção dos acordos de cedência 
de interesse público outorgados com os trabalha-
dores até essa data”, aprovado por Unanimidade.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 47 minutos 
do dia 27 de novembro de 2014, da qual se lavrou 
a presente Minuta da Ata, a qual vai ser lida, e as-
sinada pela Senhora Primeira Secretária e pelo Se-
nhor Presidente da Assembleia Municipal, e que foi 
aprovada por unanimidade.
Primeira Secretária, Carla Patrícia Marques da Sil-
va.
Presidente da Assembleia Municipal, Albino Pinto 
Almeida.

A. ASSEMBLEIA MUNICIPAL
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B.1. MINUTA DA ATA N.º 21
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZA-
DA NOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA EM 31 DE OUTUBRO DE 2014
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo;
- A Senhora Vereadora 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. José Valentim Pinto Mi-
randa
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ART°. 39 DA LEI N°. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO:
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
PRESIDIU À REUNIÃO:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida 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: 20 horas e 00 minutos.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- PLANO E ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL 
PARA 2015
Deliberação: Deliberado por Maioria; aprovar o Pla-
no e Orçamento, as Normas de Execução Orçamen-
tal e o Mapa de Pessoal para 2015 do Município de 
Vila Nova de Gaia, que integra ainda, em cumpri-
mento do n° 2 do artigo 42° e alínea b) do n° 2 
do artigo 46°, ambos da Lei n° 73/13 de 3 de Se-
tembro, os instrumentos de Gestão Previsional das 
Águas e Parque Biológico de Gaia para 2015.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: 4 votos a favor do PS, 3 votos a favor dos 
Srs., Vereadores Dr. Guilherme Aguiar, Eng.ª Mer-
cês Ferreira e Arqt.º Valentim Miranda.
ABSTENÇÃO: 2 abstenções do PSD (Vereador Fir-
mino Pereira e Dr. Elísio Pinto)
E nada mais havendo a tratar, quando eram 20 ho-
ras e 00 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião da qual se elaborou a presente 

minuta aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no art.º 27,° do CPA, e no n°. 3 do art.º 
57°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de Setembro, bem 
como do n°. 3 do art.º 11° do Regimento da Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado peio 
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 Rodri-
gues).

B.2. MINUTA DA ATA N.º 22
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
12 DE NOVEMBRO DE 2014
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora 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 de Almeida Rodrigues;
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: 17 horas e 00 minutos.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA N° 20 DA REU-
NIÃO PÚBLICA REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 
2014 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente a Ata n° 20 da reunião pública rea-
lizada em 20 de Outubro de 2014.
2- ABERTURA DOS PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
PARA CARGOS DIRIGENTES, RESULTANTE DA EN-
TRADA EM VIGOR DA NOVA ESTRUTURA DE FUN-
CIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL E DESIGNA-
ÇÃO, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO DE CARGOS 

B. CÂMARA MUNICIPAL
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DIRIGENTES, NOS TERMOS DO ARTIGO 27° DA LEI 
2/2004.
EDOC/2014/48056
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara."
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
3- TARIFÁRIO DA ÁGUA E RESÍDUOS PARA 2015
EDOC/2014/48054
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 23.10.2014"
Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento.
4- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O INS-
TITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA 
SOCIAL IP - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ESTABI-
LIZAÇÃO/REPARAÇÃO DE MURO DE SUPORTE QUE 
DERROCOU EM JANEIRO DO CORRENTE ANO NA 
RUA SENHOR DOS AFLITOS, FREGUESIA DE SANTA 
MARINHA E AFURADA
EDOC/2014/47429
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 29.10.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 29.10.2014 
que aprovou o Protocolo de Cooperação a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o instituto 
de Gestão Financeira da Segurança Social IP.
5- MINUTA DE CONTRATO AVULSO A CELEBRAR 
ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL E A 
GAIURB - URBANISMO E HABITAÇÃO EM.
EDOC/2014/45731
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 20.10.2014"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
6- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA 
PARA OPERACIONALIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO 
ORGANIZATIVA DO GABINETE TÉCNICO DE RE-
CONVERSÃO URBANA DO CAZENGA E SAMBIZAN-
GA A CELEBRAR ENTRE O GABINETE TÉCNICO DE 
RECONVERSÃO URBANA DO CAZENGA E SAMBI-
ZANGA E A GAIURB - URBANISMO E HABITAÇÃO 
EM.
INT-CMVNG/2014/15939
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 20.10.2014"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
7- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO VALOR GLOBAL 
DE 7.750.00€ (500 EUROS X15 PARTICIPANTES +
250 EUROS AOS MAREANTES DO RIO DOURO) AS 
COLETIVIDADES PARTICIPANTES NAS MARCHAS 
DE S. JOÃO/2014
EDOC/2014/42651
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 15.10.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio no valor global de 7.750,00 € (500,00 
€ x 15 participantes + 250,00 € aos Mareantes do 
Rio Douro) às coletividades participantes nas Mar-
chas de S. João 2014, nos termos informados.
8- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PELA REALIZA-
ÇÃO DO FESTIVAL "AS VINDIMAS" SOLICITADO 
PELO GRUPO FOLCLÓRICO "A RUSGA DE ARCOZE-

LO"
EDOC/2014/45686
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 29.10.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de taxas pela realização do Festival "As 
Vindimas", solicitado pelo Grupo Folclórico "As Rus-
gas de Arcozelo", nos termos informados.
9- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TA-
XAS RELATIVAS À PREVENÇÃO – LANÇAMENTO DE 
FOGO DE ARTIFÍCIO NA NOITE DE S. JOÃO SOLICI-
TADO PELA EMPRESA PIROTECNIA MINHOTA LD.ª
EDOC/2014/38831
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara. 29.10.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas relativas à 
prevenção/lançamento de fogo de artifício na noite 
de S. João, solicitado empresa pirotécnica Minhota 
Lda, nos termos informados,
10- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVENTO 
PROCISSÃO EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 
FÁTIMA, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANI-
TÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VALA-
DARES
EDOC/2014/44268
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 29.10.2014"
 Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de taxas por serviços prestados pela polí-
cia municipal no evento em honra de Nossa Senho-
ra de Fátima, solicitado pela Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários de Valadares, nos 
termos informados.
11- PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA 
OBRAS DE REABILITAÇÃO DA VILLA VELUDO -PRO-
POSTA DE NÃO ADJUDICAÇÃO.
EDOC/2014/47526
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 30.10.2014"
Deliberação: Deliberado por maioria não adjudicar 
o procedimento de contratação para obras de re-
abilitação da Villa Veludo, nos termos informados.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: 9 VOTOS (5 votos do PS, 3 votos dos 
Senhores Vereadores Dr. José Guilherme Aguiar, 
Arqt.º. José Valentim Miranda e Dr.ª Maria Cândida 
Oliveira e 1 voto da Sr.ª Vereadora Eng.ª. Mercês 
Ferreira)
CONTRA: 2 VOTOS do PSD (Vereador Firmino Pe-
reira e Dr. Elísio Pinto)
12- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E OS SENHORES BICHINHOS - ASSOCIAÇÃO 
DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e os Senho-
res Bichinhos - Associação de Proteção de Animais, 
com o apoio financeiro à associação no montante 
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de 1.000,00€, nos termos protocolados.
13- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA E A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 
SÃO FÉLIX DA MARINHA RELATIVA A COMPARTICI-
PAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO 
DO ÓRGÃO DA IGREJA
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Fábrica 
da Igreja Paroquial de São Félix da Marinha, relativo 
à comparticipação financeira municipal para aquisi-
ção do órgão da igreja, no montante de 3.000,00 €, 
nos termos protocolados.
14- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
A CELEBRAR ENTRE O Município DE VILA NOVA DE 
GAIA E O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL SÃO PE-
DRO DE PEDROSO RELATIVA A COMPARTICIPAÇÃO 
FINANCEIRA MUNICIPAL PARA AJUDAS TÉCNICAS
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara, 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Centro 
Social e Paroquial São Pedro de Pedroso, relativo 
a comparticipação financeira municipal para ajudas 
técnicas, no montante de 4.000,00 €, nos termos 
protocolados.
15- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E O JARDIM INFANTIL NOSSA SENHORA DO 
PILAR RELATIVA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEI-
RA MUNICIPAL PARA OBRAS NAS INSTALAÇÕES DA 
CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Jardim 
Infantil Nossa Senhora do Pilar relativo a comparti-
cipação financeira municipal para obras nas insta-
lações da creche e jardim de infância, no montante 
de 5.000,00€, nos termos protocolados.
16- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SAN-
TA BÁRBARA DE COIMBRÕES RELATIVA A COMPAR-
TICIPAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL PARA OBRAS 
NA IGREJA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Fábrica 
da igreja Paroquial de Santa Bárbara de Coimbrões, 
relativo a comparticipação financeira municipal 
para obras na igreja, no montante de 14.000,00 €, 
nos termos protocolados.
17- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 

DE GAIA E O CENTRO SOCIAL DE SÃO FÉLIX DA 
MARINHA RELATIVA A COMPARTICIPAÇÃO FINAN-
CEIRA MUNICIPAL PARA OBRAS NAS INSTALAÇÕES 
DO CENTRO SOCIAL
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Centro 
Social de São Félix da Marinha, relativo a compar-
ticipação financeira municipal para obras nas insta-
lações do centro social no montante de 2.000,00€, 
nos termos protocolados.
18- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E O CENTRO SOCIAL DE S. MIGUEL DE ARCO-
ZELO RELATIVA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 
MUNICIPAL PARA MELHORIA DO CENTRO SOCIAL
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Cen-
tro Social de S. Miguel de Arcozelo, relativo a com-
participação financeira municipal para melhoria do 
Centro Social, no montante de 2.500,00 €, nos ter-
mos protocolados.
19- PROTOCOLO DE ACORDO QUADRO DE COLA-
BORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 0 MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E O CRPG - CENTRO DE REA-
BILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Acordo Quadro de Colaboração a ce-
lebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o 
CRPG - Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, 
no montante de 2.500,00 €, nos termos protocola-
dos.
20- PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E O CENTRO SOCIAL DE CRESTUMA RELATI-
VA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 
PARA OBRAS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE 
DIA
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Centro 
Social de Crestuma, relativa a comparticipação fi-
nanceira municipal, para obras nas instalações do 
Centro de Dia, no montante de 15.000,00€, nos 
termos protocolados.
21- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELE-
GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SANDIM OLIVAL, LEVER E CRES-
TUMA - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE INVESTIMEN-
TOS NO PROJETO QUINTA DA AVOZINHA E OBRAS 
DE BENEFICIAÇÃO NO ÂMBITO DA ESCOLA URBA-
NO SANTOS MOURA
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Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a União de Freguesias de Sandim, 
Olival, Lever e Crestuma, para a promoção e exe-
cução de investimentos no projeto Quinta da Avo-
zinha e obras de beneficiação no âmbito da Escola 
Urbano Santos Moura, no montante de 8.000,00€, 
nos termos protocolados.
22- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELE-
GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO -ARRANJO 
ENVOLVENTE DA CAPELA MORTUÁRIA VILAR DE 
ANDORINHO
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato Interadministrativo de Delegação 
de Competências a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Vilar 
de Andorinho, para arranjo envolvente da Capela 
Mortuária de Vilar de Andorinho, no montante de 
7.500,00 €, NOS TERMOS PROTOCOLADOS.
23- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELE-
GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA -OBRAS DE 
BENEFICIAÇÃO DOS PASSEIOS NO CEMITÉRIO DE 
SÃO FÉLIX DA MARINHA
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de S. Félix da 
Marinha, para obras de beneficiação dos passeios 
no Cemitério de São Félix da Marinha, no montante 
de 5.000,00 €, nos termos protocolados.
24- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELE-
GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO -OBRAS EM 
ESCOLAS EB/JI GERVIDE E FORMIGOSA - OLIVEI-
RA DO DOURO
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato Interadministrativo de Delegação 
de Competências a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Olivei-
ra do Douro, para obras em escolas EB/JI Gervide 
e Formigosa - Oliveira do Douro, no montante de 
9.000,00 €, nos termos protocolados.
25- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELE-
GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAFA-
MUDE E VILAR DO PARAÍSO - PLATAFORMA SUPE-
RIOR DO PARQUE S. CAETANO

Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia da União de 
Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, para a 
promoção e execução de obras de requalificação da 
plataforma superior do Parque S. Caetano, Vilar do 
Paraíso, no montante de 8.000,00 €, nos termos 
protocolados.
26- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELE-
GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE CANIDELO - OBRAS EM VÁRIAS ES-
COLAS EB/JI)
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Canidelo, 
para a promoção e execução de obras de benefi-
ciação em diversas escolas EB/JI, no montante de 
8.000,00 €, nos termos protocolados.
27- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELE-
GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE CANELAS - RUA DO VOLFRÂMIO EM 
CANELAS
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o Contrato Interadministrativo de Delegação 
de Competências a celebrar entre o Município de 
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Cane-
las, para a promoção e execução da empreitada de 
beneficiação da Rua do Volfrâmio, em Canelas, no 
montante de 30.000,00 €, nos termos protocola-
dos.
28- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELE-
GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE AVINTES - OBRAS NO CEMITÉRIO 
EM AVINTES
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Avintes, 
para a promoção e execução no cemitério, no mon-
tante de 5.000,00 €, nos termos protocolados.
29- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELE-
GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DE ARCOZELO - LIMPEZA E INFRAES-
TRUTURAÇÃO DO CIRCUITO DE MANUTENÇÃO DE 
ARCOZELO – 1ª FASE
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
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Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Arcoze-
lo, para limpeza e infraestruturação do circuito de 
manutenção de Arcozelo -1ª fase, no montante de 
5.000,00 €, nos termos protocolados.
30- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELE-
GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SERZE-
DO E PEROSINHO - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA 
CONSTRUÇÃO DAS FUTURAS CAPELAS MORTUÁ-
RIAS
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia da União de 
Freguesias de Serzedo e Perosinho, para aquisição 
de terreno destinado à construção das futuras ca-
pelas mortuárias, no montante de 12.000,00 €, nos 
termos protocolados
31- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELE-
GAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA DE 
FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ 
E SERMONDE - POLIDESPORTIVO DE CORVEIROS
Despacho do Sr. Presidente: “Â Câmara, 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Junta de Freguesia da União de 
Freguesias de Grijó e Sermonde, para a promoção 
e execução de obras de beneficiação do Polidespor-
tivo de Corveiros, no montante de 8.000,00 €, nos 
termos protocolados.
O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Miran-
da ausentou-se da reunião.
32- ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO PROGRAMA 
DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDA-
DE DE NATAÇÃO NO CONCELHO DE VILA NOVA DE 
GAIA E CONTRATO PROGRAMA DO DESENVOLVI-
MENTO DESPORTIVO COM “DOURO GAIA SPORT 
CLUBE"
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a abertura de Procedimento para Contratação de 
Serviços destinados ao Programa de Formação e 
Desenvolvimento da Atividade de Natação, bem 
como o Contrato-Programa de Desenvolvimen-
to Desportivo a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e o Douro Gaia Sport Club, nos ter-
mos informados.
O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Miran-
da reentrou na reunião
33- ATRIBULAÇÃO DE SUBSÍDIO PARA O KALE ES-
TÚDIO DE TEATRO - CALE-SE FESTIVAL NACIONAL 
DE TEATRO 2014

EDOC/2014/46001
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio no valor de 3.000,00 euros ao Kale 
Estúdio de Teatro para o apoio ao evento "Cale-se" 
- Festival Nacional de Teatro 2014.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
34- EXPROPRIAÇÃO DE PARCELAS SITAS NA FRE-
GUESIA DE CANIDELO, DO CONCELHO DE VILA 
NOVA DE GAIA. DESTINADAS À REQUALIFICAÇÃO 
DO LITORAL DE SALGUEIROS – APROVAÇÃO DE 
NOVOS MONTANTES PARCELA 1B
EDOC/2014/20204
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o valor de 100.000,00 € para a indemnização 
a atribuir à parcela 1B com a área de 1.838,6 m2 
destinada à Requalificação da Marginal de Salguei-
ros, nos termos da Informação n° 126/14/DMGP de 
09.09.2014.
35- PARCELA DE TERRENO ANEXA À PARCELA 18 
DA VL9 COM A ÁREA 403M2
INT-CMVNG/2014/20395
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pagamento do montante de 41.388,10 € como in-
demnização pela ocupação de uma parcela de ter-
reno com a área de 403m2 anexa à VL9, nos termos 
do acordo celebrado em 5 de Junho de 2001 e de 
acordo com a Informação INT-CMVNG/2014/20395 
de 30.09.2014.
36- TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA PARA A 
EMPRESA MUNICIPAL GAIURB. URBANISMO E HA-
BITAÇÃO EM DA GESTÃO DE DUAS HABITAÇÕES E 
QUATRO LOJAS SITAS NA PRACETA DA MARROCA 
- CRESTUMA
INT-CMVNG/2014/20528
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a transferência da gestão para a empresa municipal 
Gaiurb, Urbanismo e Habitação EM das seguintes 
frações habitacionais e comerciais:
- Fração BK que corresponde à habitação 3.15, sita 
na Praceta da Marroca, n.ºs 48 e 92, União das Fre-
guesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma;
- Fração J que corresponde à habitação 010, sita na 
Praceta da Marroca, n° 144, União de Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma;
- Frações BS, BT, BU e BV destinadas a comércio, 
sitas na subcave, bloco dois, da Praceta da Mar-
roca, União de Freguesias de Sandim, Olival, Le-
ver e Crestuma, nos termos da Informação INT-
-CMVNG/2014/20528.
37- CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DA EM-
PREITADA DE CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇO PARA 
LIGAÇÃO CICLO PEDONAL ENTRE O CAIS DE QUE-
BRANTÕES E O AREINHO DE OLIVEIRA DO DOURO 
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E REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE FLUVIAL DO RIO 
DOURO NO AREINHO DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2014/47315
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 30.10.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 
30.10.2014, que aprovou a cessão da posição con-
tratual da obra "Construção de Passadiço para Li-
gação Ciclo-Pedonal entre o Cais de Quebrantões e 
o Areinho de Oliveira do Douro e Requalificação da 
Frente Fluvial do Rio Douro no Areinho de Oliveira 
do Douro", para a empresa Edilages, SA solicitado 
por Europa Ar-Lindo, Construções SA, nos termos 
da Informação INT-CMVNG/2014/23110
38- EMPREITADA DAS ENCOSTAS DO DOURO - OLI-
VEIRA DO DOURO - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO - PLANO DE TRABALHOS E CRONOGRAMA
EDOC/2014/47787
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 30.10.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 
30.10.2014, que aprovou o pedido de prorrogação 
de prazo da empreitada de "Construção de Passadi-
ço para Ligação Ciclo-Pedonal entre o Cais de Que-
brantões e o Areinho de Oliveira do Douro e Requa-
lificação da Frente Fluvial do Rio Douro no Areinho 
de Oliveira do Douro", bem como do plano de tra-
balhos e cronograma, nos termos informados.
39- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONDU-
CENTE À CONTRAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE 
CURTO PRAZO ATÉ AO MONTANTE DE 7,500.000,00 
€) NA MODALIDADE DE CONTA CORRENTE, NOS 
TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 49° E 50°. 
AMBOS DA LEI N° 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a abertura do procedimento administrativo condu-
cente à contração de um empréstimo de curto pra-
zo (até ao montante de 7.500.000,00 €) na modali-
dade de conta corrente, nos termos do disposto nos 
artigos 49° e 50°, ambos da lei n° 73/2013 de 03 
de Setembro, nos termos informados.
40- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELO CLUBE JOVEM ALMEIDA GAR-
RETT PARA DESLOCAÇÃO A BALTAR - PAREDES
EDOC/2014/44441
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
à utilização de viaturas municipais, solicitado pelo 
Clube Jovem Almeida Garrett, nos termos informa-
dos.
41- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELO CLUBE JOVEM ALMEIDA GAR-

RETT PARA DESLOCAÇÃO A PENAFIEL
EDOC/2014/46190
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas relativas 
à utilização de viaturas municipais, solicitado pelo 
Clube Jovem Almeida Garrett, nos termos informa-
dos.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDI-
COS
42- PROCESSO N° 2743/13.OBEPRT DA 5ª U. O. 
DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO POR-
TO - AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AUTORA: 
JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SERZEDO E PEROSINHO E RÉU: MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA
INT-CMVNG/2014/21803
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.10.2014"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
43- AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL N° 2710/10 
DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO POR-
TO - AUTORAS: PRAEDIUM II - IMOBILIÁRIA SA E 
CONTOMOBE SA E RÉU: MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA
INT-CMVNG/2014/21801
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.10.2014"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
44- RECLAMAÇÃO GRACIOSA DO ATO DE LIQUI-
DAÇÃO DE TAXAS DEVIDAS PELA INSTALAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE DE ESTAÇÕES 
DE RADIO COMUNICAÇÕES EFETUADA PELA MEO 
- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA SA
INT-CMVNG/2014/12729
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 24.10.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir a reclamação graciosa do ato de liquidação de 
taxas devidas pela instalação de infraestruturas de 
suporte de estações de radiocomunicações, efetua-
da pela MEO - Serviços de Comunicação e Multimé-
dia SA, nos termos informados.
45- RECLAMAÇÃO GRACIOSA DO ATO DE LIQUI-
DAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
REFERENTE AO ANO DE 2014 - EDP DISTRIBUIÇÃO 
- ENERGIA SA
INT-CMVNG/2014/23106
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 03.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indefe-
rir a reclamação graciosa do ato de liquidação de 
taxa municipal de proteção civil referente ao ano de 
2014, efetuada pela EDP DISTRIBUIÇÃO -ENERGIA 
SA, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO E OBRAS 
NO ESPAÇO PÚBLICO
46- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA FRE-
GUESIA DE CANIDELO
EDOC/2014/39889
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Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.10.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito, nos termos infor-
mados.
47- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS RELATIVAS A UM LUGAR DE ESTACIONAMEN-
TO PRIVATIVO. SOLICITADO PELA UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2014/32493
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.10.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de dispensa de pagamento de taxas rela-
tivas a um lugar de estacionamento privativo, so-
licitado pela União de Freguesias de Gulpilhares e 
Valadares, nos termos informados.
48- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS RELATIVAS A OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA NO 
ESPAÇO DO CENTRO CÍVICO, SOLICITADO PELO 
GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS CANTARES DE 
MAFAMUDE
EDOC/2014/43787
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 03.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas relativas a ocu-
pação da via pública no espaço do centro cívico, so-
licitado pelo Grupo Folclórico de Danças e Cantares 
de Mafamude, nos termos informados.
49- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, SOLICI-
TADO PELA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDIM, 
OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2014/43956
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara. 03.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito nos termos infor-
mados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COE-
SÃO SOCIAL
50- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
DAS PEDRAS - CONTRATO ADICIONAL
EDOC/2014/47922
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 03.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 03.11.2014 
que aprovou o contrato adicional relativo à emprei-
tada de "Construção do Pavilhão das Pedras", nos 
termos informados.
51- MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A FUN-
DAÇÃO PADRE LUÍS RELATIVA AO FORNECIMENTO 
DE REFEIÇÕES À EB1 DO OUTEIRO – ANO LETIVO 
2014/2015
EDOC/2014/42589
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 03.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e a Fundação Padre Luís relativa ao 

fornecimento de refeições à EB1 do Outeiro - Ano 
lectivo 2014/2015, nos termos informados.

DIVISÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE E EDUCA-
ÇÃO AMBIENTAL
52- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DAS LICENÇAS ESPE-
CIAIS DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 
"FESTA DA FAMÍLIA", SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO
INT-CMVNG/2014/21790
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão das licenças especiais de ruído para 
a realização da "Festa da Família", solicitado pela 
Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho, nos ter-
mos informados.
53- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DAS LICENÇAS ES-
PECIAIS DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DO EVEN-
TO "FESTEJOS DE HALLOWEEN", SOLICITADO PELA 
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA REMES
INT-CMVNG/2014/47503
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído para a re-
alização dos Festejos de Halloween, solicitado pela 
Associação Recreativa REMES, nos termos informa-
dos.
54- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DAS LICENÇAS ES-
PECIAIS DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE MA-
GUSTO, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA 
DE AVINTES
INT-CMVNG/2014/47582
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído para a 
realização de Magusto, solicitado pela Junta de Fre-
guesia de Avintes, nos termos informados.
55- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
EQUESTRE
EDOC/2014/46707
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014" 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão das licenças especiais de ruído para 
a realização do evento "III Desfolhada", solicitado 
pela Associação Internacional Equestre, nos termos 
informados.
56- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELA JUNTA FREGUESIA DE AVINTES
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EDOC/2014/46749
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial do pagamento de taxa devida 
pela emissão das licenças especiais de ruído para 
a realização da Festa de Encerramento do Mês da 
Juventude, solicitado pela Junta de Freguesia de 
Avintes, nos termos informados.
57- PEDIDO DE REDUÇÃO E/OU ISENÇÃO TOTAL 
DO PAGAMENTO POR PARTE DE INSTITUIÇÕES E 
PESSOAS INDIVIDUAIS PARA ACESSO A AULAS DE 
NATAÇÃO, HIDROTERAPIA E FISIOTERAPIA INDI-
VIDUALIZADA NAS PISCINAS MUNICIPAIS
EDOC/2014/46521
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 03.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento por parte de insti-
tuições e pessoas individuais para acesso a aulas de 
natação, hidroterapia e fisioterapia individualizada 
nas piscinas municipais, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
58- DESPEJO DE ISABEL CRISTINA GUEDES PEREI-
RA ARRENDATÁRIA DA HABITAÇÃO SITA NA PRA-
CETA ALMEIDA GARRETT. BLOCO A N° 117, 3º DTº 
TRASEIRAS. EMPREENDIMENTO DE VALADARES - 
FREGUESIA DE VALADARES
INT-CMVNG/2014/13848
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.10.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o despejo de Isabel Cristina Guedes Pereira, 
arrendatária da habitação sita na Praceta Almeida 
Garrett, bloco A n° 117, 3o Data de Publicitação: 
04/07/2014.° - traseiras, empreendimento de Va-
ladares, freguesia de Valadares, nos termos da In-
formação n° 38.14.DAJ.HAB e respetivo relatório 
final.
59- DESPEJO DE MARIA DE JESUS BARATA. AR-
RENDATÁRIA DA HABITAÇÃO SITA NA TRAVESSA 
DA GÂNDARA, BLOCO 1, ENTRADA 294 - 1O DIR. 
FRT - EMPREENDIMENTO DE VILAR DO PARAÍSO - 
FREGUESIA DE VILAR DO PARAÍSO
INT-CMVNG/2014/13849
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07.10.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Maria de Jesus Barata, arrendatária 
da habitação sita na Travessa da Gândara, bloco 
1, entrada 294 – 1.º Dir. Frt., empreendimento de 
Vilar do Paraíso, freguesia de Vilar do Paraíso, nos 
termos da Informação n° 42.14.DAJ.HAB e respeti-
vo relatório final.
60- DESPEJO DE ANA FERNANDA JESUS LOBÃO 
CORREIA, ARRENDATÁRIA DA HABITAÇÃO SITA NA 
TRAVESSA DA GÂNDARA, BLOCO 1, ENTRADA 210 
– 1.º ESQ. FRT - EMPREENDIMENTO DE VILAR DO 
PARAÍSO - FREGUESIA DE VILAR DO PARAÍSO
INT-CMVNG/2014/14486
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 14.10.2014"

Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Ana Fernanda Jesus Lobão Correia, 
arrendatária da habitação sita na Travessa da Gân-
dara, bloco 1, Entrada 210 – 1.º ESQ. FRT, empre-
endimento de Vilar do Paraíso, freguesia de Vilar do 
Paraíso, nos termos da Informação n° 41.14.DAJ.
HAB e respetivo relatório final.
61- DESPEJO DE JOSÉ ARMANDO GONÇALVES MO-
RAÍS, ARRENDATÁRIO DA HABITAÇÃO SITA NA 
TRAVESSA DA GÂNDARA, BLOCO 1, ENTRADA 210 
– 2.º DIR. TRS - EMPREENDIMENTO DE VILAR DO 
PARAÍSO - FREGUESIA DE VILAR DO PARAÍSO
INT-CMVNG/2014/14487
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 14.10.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de José Armando Gonçalves Morais, ar-
rendatário da habitação sita na Travessa da Gânda-
ra, Bloco 1, Entrada 210 – 2º DIR. TRS, empreen-
dimento de Vilar do Paraíso, freguesia de Vilar do 
Paraíso, nos termos da Informação n° 43.14.DAJ.
HAB e respetivo relatório final.
62- INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMI-
CA E FINANCEIRA- 1.º SEMESTRE DE 2014
INT-CMVNG/2014/14734
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 03.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Informação sobre a situação económica e finan-
ceira da Gaiurb Urbanismo e Habitação EEM relati-
va ao 1.º Semestre de 2014.

GAIANIMA EEM
63- APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PRORROGA-
ÇÃO DO PRAZO DE LIQUIDAÇÃO DA GAIANIMA - 
EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS EEM EM LIQUIDAÇÃO
INT-CMVNG/2014/16786
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a prorrogação do prazo de liquidação da Gaianima 
EEM até ao dia 30 de Junho de 2015 e assegurar a 
manutenção dos acordos de cedência de interesse 
público outorgados com os trabalhadores até essa 
data.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto â 
aprovação da Assembleia Municipal.

ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA EM, 
SA
64- INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL DA 
EMPRESA MUNICIPAL ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGI-
CO DE GAIA, EM.SA PARA 2015.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ao abri-
go do artigo 42°, da Lei n° 50/2012 de 31 de Agosto 
tomar conhecimento dos Instrumentos de Gestão 
Previsional para 2015 da Empresa Municipal Águas 
e Parque Biológico de Gaia EM SA.
65- CONTRATO-PROGRAMA PARA 2015 A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
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E A EMPRESA MUNICIPAL ÁGUAS E PARQUE BIOLÓ-
GICO DE GAIA EM, SA
EDOC/2014/47583
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.11.2014" 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato-programa para 2015 a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a Empresa Munici-
pal Águas e parque Biológico de Gaia EM, SA.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal

DIVERSOS
66- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL SOLICITADO PELO STAL - SINDI-
CATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa do pagamento taxas devidas pela utili-
zação do auditório da Assembleia Municipal, soli-
citado pela STAL - Sindicato dos Trabalhadores da 
Administração Local, nos termos informados.
Os Senhores Vereadores Dr. José Guilherme Sarai-
va de Oliveira Aguiar e Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa ausentaram-se da reunião.
67-PEDLDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
JUNTOS POR GAIA
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar 
a dispensa do pagamento taxas devidas peia utili-
zação do auditório da Assembleia Municipal, solici-
tado pela Associação Juntos por Gaia, nos termos 
informados.
Os Senhores Vereadores Dr. José Guilherme Sarai-
va de Oliveira Aguiar e Arq.º José Valentim Pinto 
Miranda reentraram na reunião.
68- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL SOLICITADO PELOS ARTISTAS 
DE GAIA - COOPERATIVA CULTURAL, CRL.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a 
dispensa do pagamento de taxas devidas pela uti-
lização do auditório da Assembleia Municipal, soli-
citado pelos Artistas de Gaia -Cooperativa Cultural 
CRL, nos termos informados.
69- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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 Rodri-
gues).

B.3. MINUTA DA ATA N.º 23
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
17 DE NOVEMBRO DE 2014
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sil-
va Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora 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. José Valentim Pinto Mi-
randa
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO ART°. 39 DA LEI N°. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO:
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
PRESIDIU À REUNIÃO:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- O Diretor Municipal de Administração e Finanças, 
Dr. António Carlos Sousa Pinto
HORA DA ABERTURA: 17 HORAS e 05 MINUTOS
HORA DE ENCERRAMENTO: 17 HORAS e 30 MINU-
TOS

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA N° 21 DA REU-
NIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 31.10.2014 Delibera-
ção: Deliberado por unanimidade, aprovar defini-
tivamente a Ata n° 21 da Reunião Extraordinária 
realizada em 31 de Outubro de 2014.
2-- ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
AO PROJETO EDUCATIVO "GAI@PRENDE+ NO ÂM-
BITO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA CE-
LEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E O INSTITUTO PIAGET - COOPERATIVA PARA 
O DESENVOLVIMENTO HUMANO. INTEGRAL E ECO-
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LÓGICO CRL APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA 
DE 08.09.2014
EDOC/2014/49240
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Adenda ao Protocolo de Colaboração ao Projeto 
Educativo "Gai@prende+ no âmbito da componen-
te de apoio à família, celebrado entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e o Instituto Piaget - Coope-
rativa, para o Desenvolvimento Humano, Integral 
e Ecológico CRL, aprovado em reunião de Câmara 
de 08.09.2014, nos termos da minuta do protocolo 
junto.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
3- PROCESSO DE LOTEAMENTO 25/94 - ALIENA-
ÇÃO DE PARCELA DE TERRENO COM 80M2
EDOC/2014/46251
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a alienação da parcela de terreno com 80m2 inscri-
ta na matriz predial urbana da Freguesia de Avintes 
sob o artigo P4792 e descrita na 2a Conservatória 
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o n° 
4028/20141016, pelo montante de 3,200,00€, nos 
termos informados.
4- CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO AO CEN-
TRO SOCIAL E PAROQUIAL DE VILAR DE ANDO-
RINHO DE FRAÇÃO AUTÓNOMA - APROVAÇÃO DA 
MINUTA DE CONTRATO DE COMODATO
EDOC/2014/48719
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência em regime de direito de comodato, ao 
Centro Social e Paroquial de Vilar de Andorinho, 
da fração autónoma, designada pela letra "A", cor-
respondente a um espaço destinado a comércio 
ou equipamento, sito no piso 4 e piso intermédio 
aos pisos 5 e 6, com as áreas, respetivamente de 
436,5m2 e 314,5m2, com entradas pelos n.ºs 1-A 
e 81 do prédio urbano, em regime de propriedade 
horizontal, sito na Rua Vila d'Este, n.ºs 67 a 275 e 
Rua das Mimosas, n° 1 a 81, da Freguesia de Vilar 
de Andorinho, Vila Nova de Gaia, inscrito na respe-
tiva matriz sob o artigo 3267 e descrito a seu favor 
na 2ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova 
de Gaia sob o n° 1294/19900518-A, freguesia de 
Vilar de Andorinho, bem como a respetiva Minuta 
de Contrato de Comodato, nos termos da Informa-
ção INT-CMVNG/2014/23653 da Divisão Municipal 
de Património e Expropriações.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDI-
COS
5- RECLAMAÇÃO GRACIOSA DO ATO DE LIQUIDA-
ÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL, RE-
FERENTE AO ANO DE 2014 - REN GASODUTOS SA

INT-CMVNG/2014/14240
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, inde-
ferir a reclamação graciosa do ato de liquidação 
da Taxa Municipal de Proteção Civil, referente ao 
ano de 2014, apresentada pela REN GASODUTOS 
SA, nos termos da Informação n° 162/DCAJRM de 
2014.11.04.
6- RECLAMAÇÃO GRACIOSA DO ATO DE LIQUIDA-
ÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL, RE-
FERENTE AO ANO DE 2014 - REN REDES ENERGÉ-
TICAS NACIONAIS SGPS SA
INT-CMVNG/2014/13252
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação graciosa do ato de liquidação da Taxa 
Municipal de Proteção Civil, referente ao ano de 
2014, apresentada pela REN REDES ENERGÉTICAS 
NACIONAIS SGPS SA, nos termos da Informação n° 
163/DCAJRM de 2014.11.04.
7- RECLAMAÇÃO GRACIOSA DO ATO DE LIQUIDA-
ÇÃO DA TAXA ANUAL DEVIDA PELA INSTALAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO ANO DE 2014, 
APRESENTADA PELA GASPE - COMBUSTÍVEIS LDA
INT-CMVNG/2014/13656
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 06.11.2014" 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
a reclamação graciosa do ato de liquidação da Taxa 
Anual devida pela Instalação e Funcionamento de 
Posto de Abastecimento de Combustíveis, referente 
ao ano de 2014, apresentada pela GASPE - COM-
BUSTÍVEIS LDa, nos termos da Informação n° 161/
DCAJRM de 2014.11.03.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COE-
SÃO SOCIAL
8- PEDIDO DE PAGAMENTO- UNIDADES DE APOIO 
A MULTIDEFICIENTES - ANO LETIVO 2013/2014
EDOC/2014/47555
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 12.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio de ação social escolar às Unidades de 
Apoio a Multideficientes - Ano Letivo de 2013/2014, 
no montante de € 2.226,60, de acordo com o 
mapa anexo Informação n° 10/2014/DMAIPAS de 
14.10.2014.

DIVISÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE E EDUCA-
ÇÃO AMBIENTAL
9- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DE UM MAGUSTO PE 
S. MARTINHO, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE 
AMIGOS "O CONQUISTADOR"
EDOC/2014/48608
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 12.11.2014" 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
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a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, para a 
realização de um Magusto de S. Martinho, solicitado 
pela Associação de Amigos "O Conquistador", nos 
termos da informação INT-CMVNG/2014/23796.
10- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DA LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DA MOSTRA DE ARTE-
SANATO, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA 
DE CANIDELO
INT-CMVNG/2014/48392
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 12.11.2014"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento de taxa devida 
pela emissão da licença especial de ruído, para a 
realização da Mostra de Artesanato, solicitado pela 
Junta de Freguesia de Canidelo, nos termos da In-
formação INT-CMVNG/2014/48392.

DIVERSOS
11- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS PELA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL SOLICITADO APPACDM DE VILA 
NOVA DE GAIA
Despacho do Sr. Presidente: "Â Câmara. 12.11.2014" 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxas pela utilização 
do auditório Assembleia Municipal, solicitado pela 
APPACDM de Vila Nova de Gaia, nos termos infor-
mados.
12- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 ho-
ras e 30 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 Rodri-
gues).

DESPACHO Nº 65/PCM/2014
Considerando. 
Que foram publicadas na II Série do Diário da Re-
pública n° 206, de 24 de outubro de 2014, as estru-
turas nuclear e flexível da organização dos serviços 
do Município de Vila Nova de Gaia, com entrada em 
vigor no dia 03 de novembro de 2014; 
Que em resultado da entrada em vigor da nova es-
trutura organizativa dos serviços municipais e pelo 
meu Despacho n° 64/PCM/2014, de 3 de novem-
bro, nomeei em regime de substituição e pelo perí-
odo de 90 dias, entre outros, o senhor Dr. António 
Carlos de Sousa Pinto, no cargo de diretor Munici-
pal de Administração e Finanças; 
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. 
Assim, 
Ao abrigo do nº 2 do artigo 35° do Código do Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei nº 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 nº 75/2013, de 12 de Setembro: 
1 - Delego e subdelego, com poderes de subdelega-
ção, no Senhor Director Municipal de Administração 
e Finanças, Dr. António Carlos de Sousa Pinto, as 
competências que anteriormente lhe foram confe-
ridas pelo meu despacho n° 152/PCM/2013, de 01 
de novembro de 2013 (Doc.1); 
2 - Ratifico os atos anteriormente praticados pelo 
Senhor Director Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dr. António Carlos de Sousa Pinto, nas ma-
térias agora subdelegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 06 de No-
vembro de 2014 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO Nº 66/VMMF/2014
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 n5147/
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; 

C. DESPACHOS
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Assim, ao abrigo do disposto no nº2 do art.º 35 do 
Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 442/91 de 15 de Novembro e 
no uso da competência que me é conferida pelo 
art.º 38 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, 
1 - Subdelego na Senhora Dr.º Fátima Silva, Chefe 
da Divisão de Gestão Ambiental, as seguintes com-
petências: 
Para, no âmbito dos serviços organicamente sob a 
tutela daquela Divisão: 
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 do Pelouro, respeitantes 
aos mesmos, bem como assinar a respetiva cor-
respondência expedida, com destino a entidades e 
organismos particulares; 
b) Proceder à avaliação e decisão sobre todos os 
procedimentos no sentido do cumprimento da le-
gislação e regulamentos municipais em vigor em 
matéria de ambiente;
c) Planear e gerir os equipamentos, meios e recur-
sos necessários à gestão ambiental; 
d) Efetuar a correta articulação com os outros ser-
viços municipais e Entidades Empresariais Munici-
pais; 
e) Quanto à aplicação do Regulamento Geral do Ru-
ído, a competência para: 
- Propor as medidas cautelares adequadas à cessa-
ção de fontes de ruído suscetíveis 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; 
f) Para, no âmbito da atividade do Laboratório de 
Acústica do Município genericamente, despachar 
todos os assuntos relativos a tais serviços, execu-
tar as deliberações de Câmara e os despachos e 
orientações do Presidente da Câmara e da Verea-
dora do pelouro, respeitante ao mesmo, bem como 
assinar a respetiva correspondência expedida; 
g) Propor e dinamizar ações de campanhas de sen-
sibilização junto dos Munícipes, escolas e outras 
entidades concelhias, no âmbito das competências 
da Divisão de Gestão Ambiental; 
h) Promover a elaboração de Planos de Prevenção 
e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
de Empreitadas Municipais e acompanhamento de 
Planos Ambientais das diversas obras do Município; 
i) Promover a recolha de informação relativa à pro-
dução e encaminhamento dos resíduos produzidos 
pelo Município e preenchimento do formulário do 
Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 

(SILiAmb); 
j) Garantir a implementação da rede Municipal de 
Óleos Alimentares Usados.
k) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; 
- Justificar faltas. 
Ratifico os atos anteriormente praticados pela Se-
nhora Chefe de Divisão de Gestão Ambiental, Dr.ª 
Fátima Silva, nas matérias agora subdelegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 05 de no-
vembro de 2014 
A Vereadora, (Engª Mercês Ferreira)

DESPACHO Nº 67/VMMF/2014
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 n5147/
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 nº 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.5 38 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, 
1 - Subdelego no Senhor Eng.º António Jorge Lei-
tão Dias, Chefe da Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, as seguintes competências: 
Para, no âmbito dos serviços organicamente sob a 
tutela daquela Divisão: 
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 do Pelouro, respeitantes 
aos mesmos, bem como assinar a respetiva cor-
respondência expedida, com destino a entidades e 
organismos particulares; 
b) Garantir o cumprimento das leis, posturas e re-
gulamentos municipais no âmbito dos resíduos só-
lidos, higiene e salubridade pública;
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, 
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garantindo a aplicação das respetivas taxas muni-
cipais; 
e) Garantir a limpeza e vigilância das instalações 
sanitárias públicas municipais, decidindo os respe-
tivos horários de funcionamento; 
f) Efetuar a correta articulação com as Águas e Par-
que Biológico de Gaia, EM, 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 das 
operações urbanísticas; 
i) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a esta matéria com respeito pelo 
interesse dos serviços. 
- Justificar faltas. 
Ratifico os atos anteriormente praticados pelo Se-
nhor Chefe de Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, Eng.º António Jorge Leitão Dias, nas maté-
rias agora subdelegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 05 de no-
vembro de 2014.
A Vereadora, (Eng.ª Mercês Ferreira)

DESPACHO Nº 68/VMM/2014
Considerando. 
Que compete ao Presidente da Câmara fixar as fun-
ções e competências dos Vereadores, incumbindo-
-os de tarefas específicas; 
Que o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, no âmbito dessa competência, bem como 
da delegação que lhe foi conferida em reunião de 
Câmara de 25 de outubro de 2013, me delegou e 
subdelegou as competências constantes do despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de março; 
Que nos termos deste despacho, o Senhor Presi-
dente da Câmara conferiu-me, ainda, poderes de 
subdelegação; 
Assim. 
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 35º do Código do Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro e no uso da 
competência que me é conferida pelos n.ºs 1 a 3 do 
artigo 38º do regime jurídico das autarquias locais 
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro: 
1. Subdelego na Chefe de Divisão de Gestão de 
Pessoal, as seguintes competências que exercerá 
em acumulação com as decorrentes do artigo 15s 
da Lei 49/2012, de 29 de agosto: 
a) Assinar a correspondência elaborada no âmbito 
das matérias que interessam à divisão de gestão 
de pessoal e à divisão de saúde e segurança no 

trabalho, que tenha como destinatários entidades 
privadas; 
b) Assinar contratos de trabalho em funções públi-
cas; 
c) Assinar contratos de estágio; 
d) Assinar contratos de emprego inserção; 
e) Praticar os atos relativos à aposentação dos tra-
balhadores;
f) Praticar os atos respeitantes ao regime de segu-
rança social, incluindo os relativos a acidentes em 
serviço e acidentes de trabalho. 
No domínio da gestão e direção de recursos huma-
nos afetos à divisão de gestão de pessoal e divisão 
de saúde e segurança no trabalho, subdelego as 
seguintes competências: 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo regu-
lar funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público; 
b) Justificar faltas; 
c) Decidir em matéria de organização e horário de 
trabalho, tendo em conta as orientações superior-
mente fixadas. 
Aos três dias do mês de novembro de 2014.
O Vereador, (Manuel Monteiro)

DESPACHO Nº 69/VMM/2014
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° 14/PCM//2014, de 10 de Março; 
Que nos termos deste despacho, o Senhor Presi-
dente da Câmara conferiu-me, ainda, poderes de 
subdelegação; 
Que foram publicadas na II Série do Diário da Re-
pública n" 206, de 24 de outubro de 2014, as estru-
turas nuclear e flexível da organização dos serviços 
do Município de Vila Nova de Gaia, com entrada em 
vigor no dia 03 de novembro de 2014; 
Que em resultado da entrada em vigor da nova es-
trutura organizativa dos serviços municipais, o Se-
nhor Presidente, pelo Despacho n° 64/PCM/2014, 
de 3 de novembro, nomeou em regime de substi-
tuição e pelo período de 90 dias, no cargo de Di-
retor Municipal de Administração e Finanças, o se-
nhor Dr. António Carlos de Sousa Pinto. 
Assim, 
Ao abrigo do nº 2 do artigo 35° do Código do Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei nº 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 
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pela Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro: 
1 - Delego e subdelego, com poderes de subdele-
gação, no Senhor Director Municipal de Adminis-
tração e Finanças, Dr. António Carlos de Sousa Pin-
to, as competências que anteriormente lhe foram 
conferidas pelo meu despacho n° 19/VMM/2014, 
de 08 de abril, de 2014, com exceção das matérias 
aí constantes nas alíneas b) e c) do n° 1 (Doc. 1); 
2 - Ratifico os atos anteriormente praticados pelo 
Senhor Director Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dr. António Carlos de Sousa Pinto, nas ma-
térias agora subdelegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 06 de No-
vembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)

(Doc. 1)
DESPACHO N° 19/VMM/2014

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 nº 14/PCM//2014, de 10 de Março; 
Que nos termos deste despacho, o Senhor Presi-
dente da Câmara conferiu-me, ainda, poderes de 
subdelegação; 
Assim, 
Ao abrigo do nº 2 do artigo 35º do Código do Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei nº 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 Ad-
ministração e Finanças, Dr. António Carlos de Sou-
sa 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 trabalhadores 
entre serviços que não pertençam à mesma Direc-
ção Municipal e na inexistência da mesma que não 
pertençam ao mesmo Departamento/Divisão Muni-
cipal, 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 respeitantes ao regime de 
segurança social, incluindo os referentes a aciden-
tes em serviço; 
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 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 nº 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-
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; 



Nº 47 | novembro 2014 | BOLETIM MUNICIPAL

18

- 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;
- Assinar contratos de estágio curricular. 
2. Autorizo o Senhor Director Municipal de Admi-
nistração c Finanças, Dr. António Carlos de Sousa 
Pinto, a subdelegar s 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 Abril 
de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)

DESPACHO Nº 70/VEC/2014
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; 
Que foram publicadas na II Série do Diário da Re-
pública n° 206, de 24 de outubro de 2014, as estru-
turas nuclear e flexível da organização dos serviços 
do Município de Vila Nova de Gaia, com entrada em 
vigor no dia 03 de novembro de 2014; 
Que em resultado da entrada em vigor da nova es-
trutura organizativa dos serviços municipais, o Se-
nhor Presidente, pelo Despacho n° 64/PCM/2014, 
de 3 de novembro, nomeou em regime de substi-
tuição e pelo período de 90 dias, no cargo de Di-
retor Municipal de Administração e Finanças, o se-
nhor Dr. António Carlos de Sousa Pinto. 
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 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 subdelega-
ção, no Senhor Director Municipal de Administração 
e Finanças, Dr. António Carlos de Sousa Pinto, as 
competências que anteriormente lhe foram confe-

ridas pelo meu despacho n° 159/VEC/2013, de 12 
de novembro, de 2013 (Doc.1); 
2 - Ratifico os atos anteriormente praticados pelo 
Senhor Director Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dr. António Carlos de Sousa Pinto, nas ma-
térias agora subdelegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 10 de No-
vembro de 2014 
A Vereadora, (Dra. Elisa Cidade)

(Doc.1)
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 Ad-
ministração e Finanças, Dr. António Carlos de Sou-
sa 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 
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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 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, 12 de No-
vembro de 2013
A Vereadora, (Dra. Elisa Cidade)

DESPACHO Nº 71/2014
Considerando que é da competência do Presiden-
te da Câmara fixar as funções e competências dos 
Vereadores, incumbindo-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? 33/PMC/2014, de 7 de Maio; 
Que nos termos deste mesmo despacho, o Senhor 
Presidente da Câmara conferiu-me, ainda, poderes 
de subdelegação; 
Que foram publicadas na II Série do Diário da Re-
pública nº 206, de 24 de outubro de 2014, as es-
truturas nuclear e flexível da organização dos servi-
ços do Município de Vila Nova de Gaia, com entrada 
em vigor no dia 03 de novembro de 2014. 
Que, em resultado da entrada em vigor da nova es-
trutura organizativa dos serviços municipais, o Se-
nhor Presidente, pelo Despacho nº 64/PCM/2014, 
de 3 de novembro, nomeou em regime de substi-
tuição e pelo período de 90 dias, no cargo de Co-
mandante dos Bombeiros Sapadores e Proteção Ci-
vil, o Sr.º Eng.º Salvador Pinho Ferreira de Almeida. 
Assim, ao abrigo do nº 2 do artigo 35º do Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de Novembro e no 
uso da competência que me é conferida pelos nºs 
1 e 3 do artigo 70º da Lei nº 169/99 de 18 de Se-
tembro, na redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 
11 de Janeiro: 
1- Subdelego no Senhor Comandante do Comando 
de Bombeiros Sapadores, Eng.º Salvador de Pinho 

Ferreira de Almeida, as seguintes competências: 
a) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente, relativos aos Bombeiros e Prote-
ção Civil, executar quanto a estes, as deliberações 
de Câmara, despachos e orientações do Senhor 
Presidente e minhas, bem como assinar e visar 
a respetiva correspondência expedida a qualquer 
pessoa ou entidade, pública ou privada; 
b) Decidir, no âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais de Proteção Civil 
e Bombeiros, 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; 
- Conceder licença sem vencimento até 90 dias; 
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador; 
- Decidir, nos termos da lei, em matéria de dura-
ção e horário de trabalho, no âmbito da modalidade 
deste último superiormente fixada. 
2 - Autorizo o Senhor Comandante do Comando de 
Bombeiros Sapadores a subdelegar as competên-
cias objeto do presente despacho. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 10 de No-
vembro de 2014 
O Vereador, (José Guilherme Aguiar, Dr.)

DESPACHO Nº 72/VJGA/2014
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.5 33/PCM/2013, de 07 de Maio; 
Que, nos termos deste mesmo despacho o Senhor 
Presidente da Câmara, conferiu-me ainda poderes 
de subdelegação. 
Que foram publicadas na II Série do Diário da Re-
pública nº 206, de 24 de outubro de 2014, as estru-
turas nuclear e flexível da organização dos serviços 
do Município de Vila Nova de Gaia, com entrada em 
vigor no dia 03 de novembro de 2014. 
Que, em resultado da entrada em vigor da nova es-
trutura organizativa dos serviços municipais, o Se-
nhor Presidente, pelo Despacho nº 64/PCM/2014, 
de 3 de novembro, nomeou em regime de substi-
tuição e pelo período de 90 dias, no cargo de Direc-
tora Municipal para a Inclusão Social, a Sr.ª Engª 
Vera Lúcia Branco Pacheco. 
Assim, ao abrigo do n.5 2 do art.º 35º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 442/91 de 15 de Novembro e no uso 
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da competência que me é conferida pelos n.ºs 1 a 
3 do art.º 38º do anexo I do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 
de 12 de Setembro:
1 - Subdelego na Senhora Directora Municipal de 
Inclusão Social, Eng.º Vera Lúcia Branco Pacheco, 
com poderes de subdelegação, as seguintes com-
petências: 
No âmbito dos Serviços da Direcção Municipal para 
a Inclusão Social sob a sua responsabilidade: 
a) Genericamente, despachar todos os assuntos 
relativos aos serviços referidos, executar as deli-
berações da Câmara e os despachos e orientações 
do Presidente da Câmara e do Vereador do Pelou-
ro, respeitante aos mesmos, bem como assinar a 
respetiva correspondência expedida, com destino a 
quaisquer entidades e organismos públicos ou par-
ticulares; 
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, Merca-
dos, Venda Ambulante e Metrologia); 
c) No âmbito do Desporto e Dinamização Desporti-
va, planear e gerir os equipamentos, meios e recur-
sos necessários à implementação e prossecução da 
política de desporto do Município, designadamente 
através da dinamização de atividades e eventos de 
animação desportiva e de lazer; 
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) Coordenar o funcionamento do Centro de Infor-
mação Autárquico ao Consumidor (CIAC);
f) Superintender a atividade dos Postos de Turismo; 
g) Planear e gerir a promoção e valorização da ofer-
ta turística do concelho; 
h) No âmbito do disposto na alínea anterior promo-
ver e cooperar em eventos de interesse turístico;
i) No âmbito da gestão e direção de recursos hu-
manos afetos àqueles serviços, decidir quanto às 
seguintes matérias: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; 
- Justificar faltas; 
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador. 
2 - Ratifico os atos anteriormente praticados pela 
Senhora Directora Municipal de Inclusão Social, 
Eng.º Vera Lúcia Branco Pacheco, no âmbito das 
matérias agora subdelegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 03 de No-
vembro de 2014 
O Vereador, (Dr. José Guilherme Aguiar).

DESPACHO Nº 73/VJGA/2014
Considerando, 
Que é da competência do Presidente da Câmara 
fixar as funções e competências dos Vereadores, 
incumbindo-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 1 de Novem-
bro; 
Que, de acordo com o estabelecido no supra cita-
do despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade se subdele-
gação; 
Que foram publicadas na II Série do Diário da Re-
pública n° 206, de 24 de outubro de 2014, as estru-
turas nuclear e flexível da organização dos serviços 
do Município de Vila Nova de Gaia, com entrada em 
vigor no dia 03 de novembro de 2014. 
Que, em resultado da entrada em vigor da nova es-
trutura organizativa dos serviços municipais, o Se-
nhor Presidente, pelo Despacho n° 64/PCM/2014, 
de 3 de novembro, nomeou em regime de substi-
tuição e pelo período de 90 dias, no cargo de Direc-
tor do Departamento da Polícia Municipal, o Sr. Dr. 
Telmo Filipe Quelhas Moreira. 
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 pelos 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 Departamento da 
Policia Municipal, Dr. Telmo Filipe Quelhas Moreira, 
com poderes de subdelegação, as seguintes com-
petências: 
a) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente relativos a tal serviço, executar 
quanto a estes, as deliberações de Câmara e os 
despachos e orientações do Senhor Presidente, Vi-
ce-Presidente da Camara e desta Vereação, bem 
como assinar e visar a respetiva correspondência 
expedida, com destino a quaisquer entidades e or-
ganismos públicos ou particulares; 
b) Decidir, no âmbito da gestão e direção dos re-
cursos humanos afetos ao Departamento, princi-
palmente no que concerne a: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; 
- Justificar ou injustificar faltas; 
- Autorizar trocas de serviço de turno/folgas; 
c) Autorizar a prestação de serviços remunerados 
nos termos do Regulamento de Taxas e Outras Re-
ceitas do Município de Vila Nova de Gaia; 
d) Assinatura de Certificados de Destruição de Veí-



Nº 47 | novembro 2014 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 21

culos em Fim de Vida; 
e) Autorizar a entrega de bens perecíveis, declara-
dos aptos para consumo, apreendidos no âmbito da 
atividade de fiscalização; 
f) Autorizar a entrega/destruição de bens apreendi-
dos em processos contra-ordenacionais e declara-
dos perdidos a favor do Município; 
g) Autorizar e coordenar ações policiais a desenvol-
ver pelo Departamento, por si só ou em colaboração 
com outras entidades policiais ou fiscalizadoras; 
Ratifico os atos praticados anteriormente pelo diri-
gente, nas matérias agora subdelegadas. Paços do 
Concelho de Vila Nova de Gaia, 10 de novembro de 
2014 
O Vereador, (Dr. José Guilherme Aguiar)

DESPACHO Nº 74/DMAF/2014
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 65/
PCM/2014, de 6 de novembro; 69/VMM/2014 de 6 
de novembro e 70/VEC/2014 de 10 de novembro, 
respetivamente;
Que de acordo com o estabelecido nos supracitados 
despachos de delegação e subdelegação de compe-
tências, foi-me expressamente concedida a facul-
dade de subdelegação. Assim, 
1. Subdelego nas Senhoras Diretoras de Departa-
mento, Chefes de Divisão, Coordenadora Técnica e 
técnica superior a seguir identificadas, com pode-
res de subdelegação, as seguintes competências: 
1.1. Na Senhora Directora do Departamento de Ad-
ministração Geral, Dr.ª Hermenegilda Maria Cunha 
e Silva, que me substituirá nas minhas ausências e 
impedimentos:
1.1.1. 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;
1.1.2. 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 atendimento ao munícipe e 
articulação funcional com os serviços extemos à Di-
recção Municipal de Administração e Finanças; 
1.1.4. Rececionar e encaminhar para os diferentes 
Serviços Municipais, toda a correspondência, expo-
sições, emails e requerimentos entrados na Câma-
ra 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 
Directora 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. Proceder à conferência de faturas da área 
do Departamento; 
1.1.25. No âmbito da Direcção Municipal de Admi-
nistração e Finanças praticar, designadamente, os 
seguintes atos: 
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- 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. 
1.1.26. 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 Directora do Departamento de Pla-
neamento e Controlo Financeiros, Dr.ª. Maria 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 de Gestão de 
Contratos, Dr.ª. 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 no n° 2 do 
Artigo 359°, bem como, efetuar as comunicações 
ou notificações previstas na Secção 111, do Capítu-
lo 1 do Título II, do Código dos Contratos Públicos; 
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;
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 - Justificar faltas. 
1.4. No Chefe de Divisão de Sistemas de Informa-
ção, Dr. António José Barros Lopes Machado Aires: 
1.4.1. Assinar a correspondência expedida, no âm-
bito dos procedimentos de contratação pública, 
com destino a quaisquer entidades ou organismos 
públicos; 
1.4.2. 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; 
1.4.3. 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; 
1.4.4. Proceder à conferência de faturas da área da 
Divisão; 
1.4.5. No âmbito da Divisão e em matéria de recur-
sos humanos, praticar os seguintes atos: 
Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; Justificar faltas. 
1.5. Na Coordenadora Técnica Maria Manuela S. 
Porfírio Teixeira, no âmbito do Notariado: 
1.5.1. 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;
1.5.2. Autenticar fotocópias de documentos arqui-
vados no Serviço de Notariado, independentemen-
te de requerimento de pedido; 
1.5.3. Solicitar a pessoas singulares ou entidades, 
públicas ou privadas, o envio de documentação 
para outorga de contratos ou escrituras a celebrar 
no Notariado; 
1.5.4. 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; 
1.5.5. 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; 
1.5.6. 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. 
1.6. Na Técnica Superior, Dra. Cristina da Concei-
ção Rodrigues Pinto, a coordenação da Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento e, neste âmbito, 
as seguintes competências: 

1.6.1. Assinar a correspondência expedida, no âm-
bito dos procedimentos de contratação pública, 
com destino a quaisquer entidades ou organismos 
públicos; 
1.6.2. 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; 
1.6.3. 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; 
1.6.4. 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; 
1.6.5. Promover o cancelamento das garantias ban-
cárias depois de informado favoravelmente; 
1.6.6. Proceder à conferência de faturas da área da 
Divisão; 
1.6.7. No âmbito da Divisão e em matéria de recur-
sos humanos, praticar os seguintes atos: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar faltas. 
2. Nas ausências ou impedimentos das Senhoras 
Diretoras, Chefes de Divisão, Coordenadora Técni-
ca e Técnica Superior, referidas em 1, as compe-
tências agora subdelegadas serão exercidas, depois 
de por mim aceites, por dirigente ou funcionário do 
respeito 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, 10 de No-
vembro de 2014 
O Director Municipal de Administração e Finanças, 
(A. Carlos Sousa Pinto)

DESPACHO Nº 75/DMPCF/2014 
Considerando, 
A subdelegação de competências que me foi confe-
rida pelo Senhor Diretor Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dr. António Carlos Sousa Pinto, pelo 
despacho n.º 74/DMAF/2014; 
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 Financeira e Execuções Fiscais, Dr.ª Ana Paula 
Amorim Moreira Guedes as seguintes competên-
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cias:
a) Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área da Divisão; 
b) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente da área da Divisão, bem como, 
neste âmbito, assinar a respetiva correspondência; 
c) Promover a comunicação anual e no prazo legal e 
às entidades competentes para a cobrança, o valor 
fixado da taxa de IMI, TMDP e participação no IRS 
e Derrama; 
d) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos da Divisão; 
e) Proceder à conferência de faturas da área da Di-
visão; 
f) 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 Muni-
cipal de Contabilidade e Tesouraria, Dr.º. Ana João 
Simões Ribeiro 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 anulação de débitos ao tesoureiro, 
quando debitados em duplicado; 
d) Assinar recibos, da respetiva Divisão, para enviar 
a outras entidades e resumos diários de tesouraria; 
e) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos da Divisão; 
f) 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; 
g) Assinatura de descontos e retenções, mensais, 
para envio a entidades externas ao Município; 
h) Autorizar a restituição aos interessados de docu-
mentos juntos a processos da Divisão; 
i) Assinatura de certidões; 
j) Estorno de remanescentes de verbas não utili-
zadas; 
k) Proceder à conferência de faturas da área da Di-
visão; 
I) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 

do serviço; 
- Justificar faltas
3. Subdelego no Senhor Chefe de Divisão Municipal 
de Gestão do Património, Eng.º Nuno Artur Carva-
lho Pereira da Silva 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) 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; 
I) No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; 
- Justificar faltas
Ratifico os atos praticados anteriormente pelos di-
rigentes do DMPCF, nas matérias agora subdelega-
das. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 10 de no-
vembro de 2014 
A Diretora de Departamento Municipal de Planea-
mento e Controlo Financeiros, (Maria José da Cunha 
Baganha)

DESPACHO Nº 76/DMIS/2014 
Considerando, 
A subdelegação de competências que me foi con-
ferida pelo Senhor Vereador Dr. José Guilherme 
Aguiar, pelo despacho n.º 72 /VJGA/2014 de 3 de 
Novembro; 
Que nos termos daquele despacho de delegação de 
competências, foi-me expressamente concedida a 
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faculdade de subdelegação. 
Assim, ao abrigo do n.º 2 do art.º 35º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 442/91 de 15 de Novembro, subdelego 
na técnica superior Dr.ª Maria José Teixeira Lima 
Necho, no âmbito da Divisão de Apoio às Empresas, 
ao Emprego e às Atividades Económicas, as seguin-
tes competências: 
a) Genericamente, despachar todos os assuntos de 
mero expediente, relativos aos serviços referidos, 
bem como, neste âmbito, assinar a respetiva cor-
respondência expedida, com destino a quaisquer 
entidades particulares; 
b) Executar as deliberações da Câmara e os despa-
chos e orientações superiores respeitante aos mes-
mos serviços; 
c) Proceder à instrução de todos os procedimentos 
no sentido do cumprimento da legislação e regula-
mentos municipais em vigor em matéria de Ativi-
dades Económicas (Feiras, Mercados, Venda Ambu-
lante e Metrologia); 
d) Coordenar o funcionamento do Centro de Infor-
mação Autárquico ao Consumidor (CIAC). 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 11 de No-
vembro de 2014
A Directora Municipal para a Inclusão Social, (Vera 
Pacheco) 

DESPACHO Nº 77/DMIS/2014
Considerando, 
A subdelegação de competências que me foi con-
ferida pelo Senhor Vereador Dr. José Guilherme 
Aguiar, pelo despacho n.º 72 /VJGA/2014 de 3 de 
Novembro; 
Que nos termos daquele despacho de delegação de 
competências, foi-me expressamente concedida a 
faculdade de subdelegação. 
Assim, ao abrigo do n.º 2 do art.º 35º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 442/91 de 15 de Novembro, subdelego, 
com poderes de subdelegação, no Senhor Director 
do Departamento Municipal de Desporto, Cultura e 
Juventude, Eng.º Mário Armando Martins Duarte, 
no âmbito dos serviços sob a sua responsabilidade 
orgânica, as seguintes competências: 
a) Genericamente, despachar todos os assuntos 
relativos aos serviços referidos, executar as deli-
berações da Câmara e os despachos e orientações 
superiores, respeitante aos mesmos, bem como 
assinar a respetiva correspondência expedida, com 
destino a quaisquer entidades particulares; 
b) No âmbito do Desporto e Dinamização Despor-
tiva, gerir os equipamentos, meios e recursos ne-
cessários à prossecução da política de desporto do 
Município, designadamente através da dinamização 
de atividades e eventos de animação desportiva e 
de lazer; 
c) Garantir o apoio a instituições de carácter des-

portivo, promovendo medidas de incentivo ao asso-
ciativismo desportivo; 
d) Superintender a atividade dos Postos de Turis-
mo; 
e) Assegurar a promoção e valorização da oferta 
turística do concelho;
f) Promover e cooperar em eventos de interesse 
turístico; 
g) No âmbito da gestão e direção de recursos hu-
manos afetos ao Departamento Municipal de Des-
porto, Cultura e Juventude, decidir quanto às se-
guintes matérias: 
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço; 
- Justificar faltas; 
- Proceder à homologação da classificação de servi-
ço dos funcionários no caso em que o delegado não 
tenha sido notador. 
Ratifico os atos anteriormente praticados pelo Se-
nhor Director do Departamento Municipal de Des-
porto, Cultura e Juventude, Eng.º Mário Armando 
Martins Duarte, no âmbito das matérias agora sub-
delegadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 10 de No-
vembro de 2014 
A Directora Municipal para a Inclusão Social, (Vera 
Pacheco) 

DESPACHO Nº 78/VP/2014
Considerando que, 
No passado dia 3 de novembro de 2014, entraram 
em vigor as estruturas nuclear e flexível dos servi-
ços do Município de Vila Nova de Gaia (Deliberação 
n.º 1946/2014 publicada na II série do Diário da 
República n.º 206 de 24 de outubro de 2014. 
Em consequência dessa nova estrutura foram no-
meados, em regime de substituição e pelo período 
de noventa dias, novos dirigentes; 
Que o Presidente da Câmara Municipal delegou e 
subdelegou em mim as competências constantes 
do seu despacho n.º 13/PCM/2014 de 10 de março 
de 2014; 
Que, de acordo com o estabelecido no supracita-
do despacho de delegação, foi-me expressamente 
concedida a faculdade de subdelegação; 
Assim, 
Ao abrigo do disposto no n° 2 do artigo 35° do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro 
e no uso da competência que me é conferida pelo 
artigo 38° do Regime Jurídico das Autarquias Locais 
(RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, 
Subdelego na Senhora Directora Municipal de In-
fraestruturas e Espaços Públicos, Engenheira Ma-
ria Teresa Ferreira Braga Barbosa, com poderes de 
subdelegação dependentes de autorização, as se-
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guintes competências: 
1. Despachar todos os assuntos relativos à Direcção 
Municipal, executando as deliberações da Câmara e 
os Despachos e orientações do Vice-Presidente da 
Câmara; 
2. Genericamente, e no âmbito das suas competên-
cias, assinar a correspondência expedida com des-
tino a quaisquer entidades e organismos públicos 
ou particulares; 
3. Autorizar a abertura e encerramento de livros, 
designadamente livros de obra;
4. Autorizar a renovação de licenças que dependa 
do cumprimento de formalidades burocráticas ou 
similares pelos interessados; 
5. Em matéria de licenciamento para ocupação de 
espaços públicos e de licenciamento de mensagens 
publicitárias, instruir, apreciar e informar processos 
de licenciamento de mensagens publicitárias e de 
identificação; 
6. No âmbito do licenciamento zero, apreciar a co-
municação prévia. 
7. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos às unidades orgânicas integradas na 
Direcção Municipal, as seguintes matérias: 
a. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo inte-
resse do serviço; 
b. Justificar faltas; 
c. Proceder à homologação da classificação de ser-
viço dos funcionários no caso em que o delegado 
não tenha sido notador; 
Ratifico, ainda, quanto às matérias ora subdelega-
das, os atos anteriormente praticados pela Senhora 
Diretora Municipal de Infraestruturas e Espaços Pú-
blicos, Eng.ª Teresa Barbosa. 
Paços do Concelho, 10 de novembro de 2014 
O Vice-Presidente, (Patrocínio Azevedo)

DESPACHO Nº 79/VP/2014
Considerando que. 
No passado dia 3 de novembro de 2014, entraram 
em vigor as estruturas nuclear e flexível dos servi-
ços do Município de Vila Nova de Gaia (Deliberação 
n.º 1946/2014 publicada na II série do Diário da 
República n.º 206 de 24 de outubro de 2014). 
Em consequência dessa nova estrutura foram no-
meados, em regime de substituição e pelo período 
de noventa dias, novos dirigentes; 
Que o Presidente da Câmara Municipal delegou e 
subdelegou em mim as competências constantes 
do seu despacho n.º 13/PCM/2014 de 10 de março 
de 2014; 
Que, de acordo com o estabelecido no supracita-
do despacho de delegação, foi-me expressamente 
concedida a faculdade de subdelegação; 
Assim, 
Ao abrigo do disposto no n° 2 do artigo 35° do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro 
e no uso da competência que me é conferida pelo 
artigo 38° do Regime Jurídico das Autarquias Locais 
(RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, e do disposto no Decreto-Lei 555/99, de 
16 de Dezembro, com as alterações subsequentes. 
Subdelego no Senhor Diretor Municipal de Urba-
nismo e Ambiente, Arquiteto Carlos Alexandre de 
Sousa Carvalho Bogas, com poderes de subdelega-
ção dependentes de autorização, as competências 
para: 
1. Despachar todos os assuntos relativos à Direcção 
Municipal, executando as deliberações da Câmara e 
os Despachos e orientações do Vice-Presidente da 
Câmara, bem como assinar a respetiva correspon-
dência expedida, com destino a quaisquer entida-
des e organismos públicos ou particulares.
2. Emitir pareceres, informar e propor soluções re-
lativamente aos assuntos que lhe forem apresenta-
dos pelo Vice-Presidente; 
3. No âmbito das competências enumeradas nos 
números seguintes, assinar a respetiva correspon-
dência expedida, com destino a quaisquer entida-
des e organismos públicos ou particulares. 
4. Atribuir números de polícia; 
5. Emitir alvarás exigidos por lei, na sequência de 
decisão ou deliberação que confiram esse direito, 
nomeadamente os alvarás de licença ou autoriza-
ção para a realização de operações urbanísticas e 
efetuar os respetivos averbamentos; 
6. Autorizar a passagem de certidões ou fotocopias 
autenticadas aos interessados, relativas a proces-
sos ou a documentos constantes de processos ar-
quivados; 
7. Certificar, para efeitos de registo predial, nos ter-
mos previstos no n.º 9 do artigo 6.°; 
8. Emitir as certidões, nos termos previstos nos 
n.ºs 2 e 3 do artigo 49.°; 
9. Designar a 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.°; 
10. Publicitar a emissão de alvará de loteamento, 
de acordo com o n.º 2 do artigo 78.°; 
11. Prestar a informação, nos termos e para os 
efeitos previstos no artigo 110.°; 
12. Prestar informações sobre processos relativos 
a operações urbanísticas, nos termos previstos no 
artigo 120.°; 
13. Enviar mensalmente os elementos estatísticos 
para o Instituto Nacional de Estatística, nos termos 
previstos no artigo 126.°; 
14. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos às unidades orgânicas integradas na 
Direcção Municipal, as seguintes matérias:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo inte-
resse do serviço; 
b) Justificar faltas; 
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c) Proceder à homologação da classificação de ser-
viço dos funcionários no caso em que o delegado 
não tenha sido notador; 
Ratifico, ainda, quanto às matérias ora subdelega-
das, os atos anteriormente praticados pelo no Se-
nhor Diretor Municipal de Urbanismo e Ambiente, 
Arquiteto Carlos Alexandre de Sousa Carvalho Bo-
gas. 
Paços do Concelho, 10 de novembro de 2014 
O Vice-Presidente, (Patrocínio Azevedo)

DESPACHO Nº 80/DMIEP/2014
Considerando que, 
O Senhor Vice-presidente da Câmara Municipal me 
subdelegou as competências ínsitas no Despacho 
n.º 78/VP/2014, de 10 de novembro, incumbindo-
-me de tarefas específicas; 
De acordo com o sobredito despacho 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 Código de Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n° 442/91, de 15 de novembro, tendo presente 
os normativos constantes do artigo 38° da Lei n° 
75/2013, de 12 de setembro, 
A. Subdelego, com poderes de subdelegação, 
1, Na Diretora do Departamento de Obras e Em-
preitadas, Eng.ª Dora Maia, no âmbito dos serviços 
sob a sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências: 
1.1. Despachar todos os assuntos relativos ao De-
partamento, executando as deliberações da Câma-
ra e os Despachos e orientações do Vice-Presidente 
da Câmara; 
1.2. Autorizar a abertura e encerramento de livros, 
designadamente livros de obra; 
1.3. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos ao Departamento Municipal, as se-
guintes matérias: 
1.3.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço; 
1.3.2. Justificar faltas.
2. Na Chefe de Divisão de Mobilidade e Transportes, 
Eng.ª Rita Diogo, no âmbito dos serviços sob a sua 
responsabilidade orgânica, as seguintes competên-
cias: 
2.1. Despachar todos os assuntos relativos à Divi-
são, executando as deliberações da Câmara e os 
Despachos e orientações do Vice-Presidente da Câ-
mara; 
2.2. Autorizar a abertura e encerramento de livros, 
designadamente livros de obra; 
2.3. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos Divisão, as seguintes matérias: 
2.3.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito pelo 

interesse do serviço; 
2.3.2. Justificar faltas. 
3. No Chefe de Divisão de Energia, Eng.º Joaquim 
Ribeiro, no âmbito dos serviços sob a sua responsa-
bilidade orgânica, as seguintes competências: 
3.1. Despachar todos os assuntos relativos à Divi-
são, executando as deliberações da Câmara e os 
Despachos e orientações do Vice-Presidente da Câ-
mara; 
3.2. Autorizar a abertura e encerramento de livros, 
designadamente livros de obra; 
3.3. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à Divisão, as seguintes matérias: 
3.3.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e res-
tantes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço; 
3.3.2. Justificar faltas. 
B. Ratifico, quanto às matérias ora subdelegadas, 
os atos anteriormente praticados por todos os ora 
subdelegatários. 
C. Determino que, 
1. A Diretora do Departamento Obras e Empreita-
das, Eng.ª Dora Maia, me substitua em todas as 
minhas ausências e impedimentos, atribuindo-lhe 
todas as minhas competências próprias e subdele-
gadas;
2. Na concomitância da ausência de ambas me 
substitua a Chefe de Divisão de Mobilidade e Trans-
portes, Eng.ª Rita Diogo. 
Paços do Concelho, 11 de novembro de 2014. 
A Diretora Municipal de Infraestruturas e Espaços 
Públicos, (Eng.ª Maria Teresa Barbosa)

DESPACHO Nº 81/2014
Considerando, 
Que é competência do Presidente da Câmara Muni-
cipal fixar as funções e competências dos Vereado-
res, incumbindo-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.º 14/PCM/2014 de 10 de março de 
2014; 
Que, de acordo com o estabelecido no supracita-
do despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação; 
Que foram publicadas na II Série do Diário da Re-
pública n.º 206, de 24 outubro de 2014, as estru-
turas nuclear e flexível da organização dos serviços 
do Município de Vila Nova de Gaia, com entrada em 
vigor no dia 03 de novembro de 2014. 
Que, em resultado da entrada em vigor da nova es-
trutura organizativa dos serviços municipais, o Se-
nhor Presidente, pelo Despacho n.º 64/PCM/2014, 
de 3 de novembro, nomeou em regime de substi-
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tuição e pelo período de 90 dias, no cargo de Dire-
tor do Departamento da Polícia Municipal, o Sr. Dr. 
Telmo Filipe Quelhas Moreira. 
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 35.° 
do Código do Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novem-
bro, e no uso da competência que me é conferida 
pelo artigo 38.° do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais (RIAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de Setembro: 
Subdelego Senhor Diretor do Departamento da Po-
lícia Municipal, Dr. Telmo Filipe Quelhas Moreira, 
com poderes de subdelegação, as seguintes com-
petências: 
1. Despachar todos os assuntos relativos ao Depar-
tamento Municipal, executando as deliberações da 
Câmara e os Despachos e orientações do Presiden-
te da Câmara e do Vice-Presidente da Câmara; 
2. No âmbito dos assuntos relativos ao Departa-
mento de Polícia Municipal, assinar a respetiva cor-
respondência expedida com destino a quaisquer 
entidades e organismos públicos ou particulares. 
3. Autorizar a passagem de certidões ou fotocopias 
autenticadas aos interessados, relativas a proces-
sos ou a documentos constantes de processos que 
tramitem nas unidades orgânicas que compõem o 
departamento; 
4. Aceitar as meras comunicações prévias de horá-
rio, efetuadas ao abrigo do art.º 4.°-A do Decreto-
-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, na redação em vigor, 
desde que se encontrem em conformidade com os 
limites horários aplicáveis; 
5. Nomear técnicos para efeitos de vistoria prévia, 
nos termos previstos no artigo 90.°, n.º 1 do De-
creto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua 
atual redação; 
6. Praticar todos os atos de natureza instrumental 
em matéria de fiscalização municipal e contraorde-
nações e submissão a despacho final do Vereador 
competente; 
7. Determinar a instrução de processos de contra-
ordenação e nomear o respetivo instrutor; 
8. Licenciar e Autorizar o exercício das atividades 
previstas no Regulamento Municipal de Atividades, 
no âmbito do disposto no Decreto-Lei n.º 310/2002, 
de 18 de Dezembro, na redação em vigor, e do De-
creto Regulamentar n.º 2-A/2005, cuja competên-
cia se encontre atribuída às unidades orgânicas de-
pendentes do Departamento. 
9. Autorizar a prestação de serviço extraordinário 
no âmbito da requisição de serviços policiais, nos 
termos do Regulamento Municipal de Taxas e Ou-
tras Receitas do Município. 
10. Os poderes para despachar todo o expediente 
de quaisquer serviços que solicitem colaboração no 
âmbito dos seguintes assuntos: 
- Publicação de Editais; 
- Mandados de Notificação. 

11. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos às unidades orgânicas integradas no 
Departamento Municipal, as seguintes matérias: 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo inte-
resse do serviço; 
b) Justificar faltas; 
Ratifico, ainda, quanto às matérias ora subdelega-
das, os atos anteriormente praticados pelo Senhor 
Diretor do Departamento Municipal de Polícia, Dr. 
Telmo Filipe Quelhas Moreira. 
Paços do Concelho, 13 de Novembro de 2014 
O Vereador

DESPACHO Nº 82/DMIEP/2014
Considerando que, 
A Senhora Diretora Municipal de Infraestruturas e 
Espaços Públicos, Eng.º Maria Teresa Barbosa, me 
subdelegou as competências ínsitas no Despacho 
n.º 80/DMIEP/2014, de 11 de novembro, incumbin-
do-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 Código de Pro-
cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro, tendo presen-
te os normativos constantes do artigo 38° da Lei n° 
75/2013, de 12 de setembro, 
A. Subdelego, 
1. No Chefe da Divisão de Conceção e Construção 
de Equipamentos e Espaços Públicos, Eng.º Rui Ra-
mos, no âmbito dos serviços sob a sua responsabi-
lidade orgânica, as seguintes competências: 
1.1. Despachar todos os assuntos relativos à Divi-
são, executando as deliberações da Câmara e os 
Despachos e orientações do Vice-Presidente da Câ-
mara; 
1.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à Divisão, quanto às seguintes ma-
térias: 
a) Aprovar e alterar mapas de férias e restantes 
decisões relativas a férias, com respeito pelo inte-
resse do serviço; 
b) Justificar faltas.
2. Na Chefe da Divisão de Gestão de Empreitadas e 
Fiscalização, Eng.ª Isabel Carvalho, no âmbito dos 
serviços sob a sua responsabilidade orgânica, as 
seguintes competências: 
2.1. Despachar todos os assuntos relativos à Divi-
são, executando as deliberações da Câmara e os 
Despachos e orientações do Vice-Presidente da Câ-
mara; 
2.2. Autorizar a abertura e encerramento dos livros 
de obra; 
2.3. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à Divisão, quanto às seguintes ma-
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térias: 
c) Aprovar e alterar mapas de férias e restantes 
decisões relativas a férias, com respeito pelo Inte-
resse do serviço; 
d) Justificar faltas. 
3. No Chefe da Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos, Eng.º Claro Costa, no âmbito dos serviços 
sob a sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências: 
3.1. Despachar todos os assuntos relativos à Divi-
são, executando as deliberações da Câmara e os 
Despachos e orientações do Vice-Presidente da Câ-
mara; 
3.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à Divisão, quanto às seguintes ma-
térias: 
e) Aprovar e alterar mapas de férias e restantes 
decisões relativas a férias, com respeito pelo inte-
resse do serviço; 
f) Justificar faltas. 
4. No Chefe da Divisão de Manutenção de Espaços 
Públicos, Eng.º Jorge Conde, no âmbito dos servi-
ços sob a sua responsabilidade orgânica, as seguin-
tes competências: 
4.1. Despachar todos os assuntos relativos à Divi-
são, executando as deliberações da Câmara e os 
Despachos e orientações do Vice-Presidente da Câ-
mara;
4.2. Decidir, no âmbito da gestão dos recursos hu-
manos afetos à Divisão, quanto às seguintes ma-
térias: 
g) Aprovar e alterar mapas de férias e restantes 
decisões relativas a férias, com respeito pelo inte-
resse do serviço; 
h) Justificar faltas. 
B. Ratifico, quanto às matérias ora subdelegadas, 
os atos anteriormente praticados por todos os ora 
subdelegatários. 
Paços do Concelho, 13 de novembro de 2014. 
A Diretora do Departamento de Obras e Empreita-
das, (Eng.ª Dora Maia)

DESPACHO Nº 83/DAG/2014
A subdelegação de competências que me foi con-
cedida pelo Senhor Diretor Municipal, Dr.º. Carlos 
Pinto, através do despacho n°. 74/DMAF/2014 de 
10 de Novembro; 
Que, de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de subdelegação de competências, me foi 
concedida expressamente a faculdade de subdele-
gação; 
1. Subdelego, de acordo com aprovação superior as 
seguintes competências: 
1.1. No Técnico Superior Dr.º. José António Moreira 
de Melo, a coordenação da Divisão Administrativa, 
de Atendimento e Arquivo, que me substituirá nas 
minhas ausências e impedimentos; 
1.1.1. No âmbito e em matéria de Pessoal justificar 

faltas do Departamento de Administração Geral, 
com exceção do previsto no ponto 1.3.2. 
1.2. Nas trabalhadoras Dr.ª. Hélia Fernandes Du-
arte Rodrigues, Anabela Almeida Moita, Rosa Maria 
Oliveira Machado e Paula Maria dos Santos Fonse-
ca, no âmbito das funções a exercer no Posto de 
Atendimento Avançado do Município, na Loja do Ci-
dadão do Arrábida Shopping: 
1.2.1. Autorizar a passagem de fotocópias auten-
ticadas relativas a processos ou documentos cons-
tantes de processos arquivados e que careçam de 
despacho ou deliberação dos eleitos locais, com 
respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei. 
1.2.2. Autenticar e certificar os documentos referi-
dos em 1.2.1. 
1.3. Na Técnica Superior Dr.ª Alda Maria Pereira Pa-
drão Temudo subdelego: 
1.3.1. As competências definidas em 1.2.1. e 1.2.2, 
em matérias respeitantes a processos arquivados 
no arquivo municipal. 
1.3.2. Justificar faltas dos trabalhadores afetos ao 
arquivo municipal.
2. Nas ausências e impedimentos do Técnico Supe-
rior Dr.º José António Moreira de Melo as compe-
tências previstas nos pontos 1.2.1. e 1.2.2, serão 
exercidas, no âmbito do GAM, pela Técnica Supe-
rior Drª. Hélia Fernandes Duarte Rodrigues. 
3. Ratifico os atos anteriormente praticados pelos 
referidos trabalhadores nas matérias agora subde-
legadas. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 11 de No-
vembro de 2014. 
A Diretora do Departamento de Administração Ge-
ral, Hermenegilda Cunha e Silva

DESPACHO Nº 84/DCT/2014
Considerando a subdelegação de competências que 
me foi conferida pela Sra. Diretora de Departamento 
de Planeamento e Controlo Financeiros, Dra. Maria 
José Baganha, pelo despacho n° 75/DMPCF/2014, 
de 10 de novembro de 2014, determino que o téc-
nico superior, Dr. Marcelo Miranda de Oliveira, me 
substitua nas minhas ausências e impedimentos, 
atribuindo-lhe todas as minhas competências pró-
prias e subdelegadas. 
Paços do Concelho, 24 de novembro de 2014 
A Chefe de Divisão de Contabilidade e Tesouraria, 
(Ana João Ribeiro) 
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D.1. AVISOS

AVISO EDT-CMVNG/2014/690
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 28/77 – 14.º ADITA-
MENTO
PROCESSO N.º: 2290/14
Nos termos dos artigos 27.º e 74.º do D.L. 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação conferida pela 
legislação subsequente, é emitido o aditamen-
to ao alvará de loteamento n.º 28/77, em nome 
de JOÃO PEDRO CUNHA MEIRELES, contribuinte 
n.º231595484, que incide sobre o lote n.º 66, sito 
em RUA DA ÁGUA DA SOMBRA - LOTE 66, da fre-
guesia de VILAR DE ANDORINHO, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia, sob o n.º 2818/20060104 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 3796 da freguesia de 
Vilar de Andorinho. 
O aditamento, aprovado por despacho do Vice-Pre-
sidente da Câmara de 30 de setembro de 2014, 
respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e 
apresenta, as seguintes características: 
Lote alterado: Lote n.º 66
Área do lote: 485,00m2 (redução da área do lote 
de 542,00m2 para 485,00m2, em função da redu-
ção da área de 57,00m2 já incorporada no domínio 
público de acordo com o executado no âmbito das 
obras de urbanização já realizadas no local)
Área máxima de implantação: 123,00m2
Área máxima de construção: 314,00m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
Ocupação: habitação unifamiliar
Construção anexa
Área de máxima de implantação e de construção: 
46,00m2
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 28/77 de 1 de ju-
lho.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 23 de Ou-
tubro de 2014
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 12/11/2014

AVISO EDT-CMVNG/2014/691
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 12/85, promovido pelo Município de Vila Nova 
de Gaia, visando proceder à desafetação de uma 
parcela de terreno com 370,00 m2, sita na Praceta 
da Fonte Branca, Freguesia de Grijó de Sermon-
de, cedida ao domínio público no âmbito do citado 
alvará de loteamento para zona verde, tendo em 
vista a sua incorporação no domínio privado muni-
cipal, afetando a mesma para a construção de uma 
habitação unifamiliar isolada, com a cércea de rés-

-do-chão e andar com uma área de construção má-
xima de 150 m2.
Durante o período de consulta pública, o proces-
so n.º 2024/13 estará disponível para consulta, no 
Serviço de Atendimento da GAIURB, E.E.M., nos 
dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 06 de ou-
tubro de 2014. 
O Vice-presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 12/11/2014

AVISO EDT-CMVNG/2014/692
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 96/83, promovido pelo Município de Vila Nova 
de Gaia, visando proceder à desafetação de uma 
parcela de terreno com 620,00 m2, sita na Prace-
ta da Pedreira do Albardo, Freguesia de Grijó de 
Sermonde, cedida ao domínio público no âmbito do 
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citado alvará de loteamento para zona verde, ten-
do em vista a sua incorporação no domínio privado 
municipal, afetando a mesma para a construção de 
uma habitação unifamiliar isolada, com a cércea de 
rés-do-chão e andar com uma área de construção 
máxima de 150 m2.
Durante o período de consulta pública, o proces-
so n.º 2024/13 estará disponível para consulta, no 
Serviço de Atendimento da GAIURB, E.E.M., nos 
dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 06 de ou-
tubro de 2014. 
O Vice-presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 12/11/2014

AVISO EDT-CMVNG/2014/707
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 30/85 – 4.º ADITA-
MENTO
PROCESSO N.º: 4685/11
Nos termos dos artigos 27º e 74º do DL 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pela 
legislação subsequente, é emitido o aditamento 
ao alvará de loteamento n.º 30/85, em nome de 
LUSITECA – TRANSFORMAÇÃO E EMBALAGEM DE 
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., JOSÉ LOPES DE 
FONTES, ANTÓNIO S. G. OLIVEIRA, UNIPESSOAL, 
LDA., A PÉTALA – COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS 
ARTIFICIAIS, LIMITADA E JOAQUIM ANTÓNIO PE-
REIRA MARQUES DOS SANTOS, contribuintes n.ºs 
500171092, 154178306, 506710408, 501933794 e 
158407539, respetivamente, que incide sobre os 
lotes 5, 6 e 7, sito em RUA DAS INDÚSTRIAS E 
COMÉRCIO, da freguesia de GRIJÓ E SERMONDE, 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de 
Vila Nova de Gaia, sob o n.º 1192/19900308 e ins-
crito na matriz predial urbana sob o artigo 2487 

(freguesia de Grijó). 
O aditamento, aprovado por despacho da Vereado-
ra da área do Urbanismo de 27 de março de 2012, 
respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e 
apresenta as seguintes características: 
Lote alterado: Lotes 5, 6 e 7
Área do lote: 3.668,00m2
Área de implantação: 1.692,30m2
Área de construção: 3.384,60m2
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1
Número de pisos acima da cota de soleira: 1
Ocupação: Armazém/indústria/comércio/serviços
 Posto de abastecimento de GPL
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 30/85 de 29 de 
maio. Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 7 de 
novembro de 2014
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 24/11/2014

AVISO EDT-CMVNG/2014/714
Vai proceder-se pelo prazo de 30 dias, contados a 
partir da data de sua publicação, à consulta pública 
da proposta de alteração da licença de loteamento 
n.º 21/96, promovida pela Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia ao abrigo das disposições contidas no 
n.º 1 do artigo 48.º do D.L. n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação conferida pelo D.L. n.º 
26/2010, de 30 de março, que tem como principal 
objetivo estabelecer a ligação da rua de S. Jorge 
até à travessa de Ferreira de Castro, procedimento 
que visa a execução de princípios consignados no 
Plano Diretor Municipal para a organização da rede 
viária do concelho de Vila Nova de Gaia, conforme 
regulados nas disposições gerais para o solo urba-
no, nomeadamente os contidos no seu artigo 39.º, 
que estabelece como condição para a determinação 
dos traçados dos novos arruamentos o seguinte: 
Estabelecer a ligação entre arruamentos já existen-
tes de forma a evitar a criação de "culs-de-sac”.
Para o efeito foi elaborado um estudo que prevê o 
prolongamento da rua de S. Jorge até à travessa 
de Ferreira de Castro, e que implica acertos no de-
senho associado para o alvará de loteamento n.º 
21/96, nomeadamente ao nível das seguintes es-
pecificações:
a) Prevê um ajustamento na posição dos lotes H7 
e HC7 do alvará de loteamento n.º 21/96, por for-
ma a permitir a execução do prolongamento da rua 
de S. Jorge, mantendo as especificações associadas 
para os lotes H7 e HC7 (área do lote, ocupação e 
cércea); 
b) Prevê um reajuste do desenho do espaço públi-
co, por forma a permitir a execução do prolonga-
mento da rua de S. Jorge, mantendo o valor global 
das áreas cedidas ao domínio público no âmbito do 
alvará de loteamento n.º 21/96; 
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Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 
48.º do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 
redação conferida pelo D.L. n.º 26/2010, de 30 de 
Março, os demais interessados dispõem do prazo 
de 30 dias para se pronunciarem sobre a referida 
alteração. 
O processo n.º 3409/14 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 4 de no-
vembro de 2014. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 27/11/2014

D.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2014/664
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RECANTO 
DAS ALHEIRAS, PEDROSO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. 
Câmara Municipal, tomada na reunião de 6 de Ou-
tubro de 2014, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Sinal de informação H4 – via pública sem saída, no 
Recanto das Alheiras
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 20 de Outubro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 03/11/2014

EDT-CMVNG/2014/683
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal, no uso das competências subdelega-
das pelo despacho nº 13/PCM/2014, de 10/03 do 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de outubro de 2013.

FAZ SABER que, nos termos do disposto na alínea 
d) do artigo 70º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, 
e em cumprimento do despacho por si proferido, 
datado de 8 de outubro de 2014, ficam notificados 
os proprietários e demais interessados no que con-
cerne ao imóvel, sito na Rua Nova das Chieiras, n.º 
60, da freguesia de Canidelo, do Concelho de Vila 
Nova de Gaia, do seguinte:
Em cumprimento do disposto no artigo 106º, nº 
1, e artigo 109.º, do Regime Jurídico da Urbaniza-
ção e da Edificação (RJUE) - aprovado pelo D.L nº 
555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado 
pelo D.L. n.º 26/2010, de 30 de Março -, foi orde-
nada demolição da construção precária, em madei-
ra e chapas, edificada junto ao muro de vedação a 
norte, por ter sido executada em violação do art.º 
6, n.º 8 do DL n.º 555/99, na redação conferida 
pelo D.L. n.º 26/2010, de 30 de março (RJUE), por 
se encontrar em desconformidade com o disposto 
no artigo 12º, nº 1 do Regulamento do Plano Dire-
tor Municipal (RPDM); nos artigos 15º a 17º do Re-
gulamento Geral de Edificações Urbanas (RGEU); 
no artigo 66º do Regulamento Municipal de Taxas 
e Compensações Urbanísticas (RMTCU), encontran-
do-se preenchidos os pressupostos de aplicação da 
alínea a) do nº 1 e do nº 4 do artigo 24º do RJUE, 
dado que não oferece condições mínimas de resis-
tência mecânica, de estabilidade, de segurança, 
durabilidade ou higiene, nem, em termos de dese-
nho arquitetónico, um mínimo de ritmo, equilíbrio, 
harmonia ou proporção, com prejuízo evidente para 
a paisagem urbana; a remoção do contentor me-
tálico e de todos os inertes existentes no terreno, 
bem como a cessação de utilização do mesmo, por 
não possuir a necessária autorização de utilização, 
em violação do disposto no art.º 4, n.º 4, alínea h) 
do referido diploma legal;
Para cumprimento voluntário desta ordem foi con-
cedido a V. Exa. um prazo de 45 dias, findo o qual 
serão adotados os procedimentos legais necessá-
rios.
Apenas no caso de se verificar a adoção de medidas 
coercivas, as quais ser-lhe-ão atempadamente co-
municadas, informa-se que das mesmas decorrem 
custos da V/ responsabilidade.
Por último, adverte-se que o não cumprimento da 
presente ordem o fará incorrer na prática do crime 
de desobediência previsto e punido nos termos do 
disposto no artigo 348º do Código Penal, o qual 
será comunicado ao Ministério Público para os de-
vidos efeitos.
Vila Nova de Gaia, 8 de outubro de 2014.
Por delegação de competências, o Vice-Presidente, 
Eng.º Patrocínio Azevedo.
Data de Publicitação: 12/11/2014
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EDT-CMVNG/2014/684
(PROC.º Nº 1179/2013 – DMHPEV)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
situado na Rua do Outeiro, junto ao n.º 570, fre-
guesia de Sandim, deste concelho, através de Edi-
tal, nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 70º 
do Código de Procedimento Administrativo para no 
prazo de 20 dias, contados da data da sua afixação 
(2014/07/01), proceder à limpeza do terreno em 
causa, ao abrigo do disposto no artigo 33º e na alí-
nea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, e que, decorrido entretanto o prazo 
atrás referido, foi constatado que não cumpriu o 
que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 157º do Código 
de Procedimento Administrativo, fica presentemen-
te e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a partir 
do próximo dia 28 de novembro, pelas 07,00 horas, 
e pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se 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 faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 2014/04/29, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do terre-
no situado na Rua do Outeiro, junto ao n.º 570, fre-

guesia de Sandim, deste concelho, de forma a que 
o respetivo terreno cumpra o definido nesta maté-
ria no Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 157º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio a par-
tir do próximo dia 28 de novembro, pelas 07,00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2014
Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013)
(Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 12/11/2014

EDT-CMVNG/2014/685
(PROC.º Nº 0543/2010 – DMHPEV)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha a parcela de 
terreno localizada nas traseiras do n.º 381 da Rua 
Alto das Chaquedas, com acesso e confrontando 
com o Caminho do Alto das Chaquedas, freguesia 
de Canidelo, deste concelho, através de Edital, nos 
termos da alínea d) do nº 1 do artigo 70º do Có-
digo de Procedimento Administrativo para no pra-
zo de 20 dias, contados da data da sua afixação 
(2013/05/06), proceder à limpeza do terreno em 
causa, ao abrigo do disposto no artigo 33º e na alí-
nea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, e que, decorrido entretanto o prazo 
atrás referido, foi constatado que não cumpriu o 
que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 157º do Código 
de Procedimento Administrativo, fica presentemen-
te e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a partir 
do próximo dia 02 de dezembro, pelas 07,00 horas, 
e pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
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a qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se 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 faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 2013/04/05, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza da parce-
la de terreno localizada nas traseiras do n.º 381 da 
Rua Alto das Chaquedas, com acesso e confrontan-
do com o Caminho do Alto das Chaquedas, fregue-
sia de Canidelo, deste concelho, de forma a que o 
respetivo terreno cumpra o definido nesta matéria 
no Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Ur-
banos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 157º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio a par-
tir do próximo dia 02 de dezembro, pelas 07,00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 13 de outubro de 2014
Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 12/11/2014

EDT-CMVNG/2014/686
(PROC.º Nº 0706/2012 – DMHPEV)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 

proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o lote de 
terreno n.º 36 do alvará de loteamento n.º 22/92, 
situado ao lado direito do n.º 577 da Rua do Jar-
dim, freguesia de Vilar do Paraíso, deste concelho, 
através de Edital, nos termos da alínea d) do nº 1 
do artigo 70º do Código de Procedimento Adminis-
trativo para no prazo de 20 dias, contados da data 
da sua afixação (2014/07/21), proceder à limpeza 
do terreno em causa, ao abrigo do disposto no arti-
go 33º e na alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decorrido en-
tretanto o prazo atrás referido, foi constatado que 
não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 157º do Código 
de Procedimento Administrativo, fica presentemen-
te e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a partir 
do próximo dia 25 de novembro, pelas 07,00 horas, 
e pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se 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 faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 2014/07/04, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do lote de 
terreno n.º 36 do alvará de loteamento n.º 22/92, 
situado ao lado direito do n.º 577 da Rua do Jar-
dim, freguesia de Vilar do Paraíso, deste concelho, 
de forma a que o respetivo terreno cumpra o de-
finido nesta matéria no Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
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transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 157º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio a par-
tir do próximo dia 25 de novembro, pelas 07,00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 13 de outubro de 2014
Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 12/11/2014

EDT-CMVNG/2014/687
(PROC.º Nº 0180/2013 – DMHPEV)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno sito no gaveto da Rua Senhora 
do Monte com a Travessa do Alto da Serra, fregue-
sia de Pedroso, deste concelho, a proceder à gestão 
de combustível, relativos aos estratos arbustivo, 
subarbustivo e arbóreo, no prazo de VINTE DIAS, 
contados da data de afixação do presente edital, em 
virtude do referido terreno não cumprir os respeti-
vos critérios de gestão de combustível definidos no 
Anexo do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28 de Junho, 
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 
nºs 15/2009, de 14 de Janeiro, 17/2009 de 14 de 
Janeiro, 114/2011, de 30 de Novembro e 83/2014, 
de 23 de Maio, estando consequentemente em in-
cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 15º do 
mesmo diploma legal, constituindo assim risco de 
incêndio e perigo para pessoas e bens.
- Prevê o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006 de 28/06
“Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham terre-
nos confinantes a edificações, designadamente ha-
bitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou 
outros equipamentos, são obrigados a proceder à 
gestão de combustível numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações ou instalações, medida a par-
tir da alvenaria exterior da edificação, de acordo 
com as normas constantes do presente decreto-lei 
e que dele faz parte integrante”.
Deve ser assegurado o respetivo corte do material 

vegetal, numa faixa de 50 metros, relativamente 
à alvenaria exterior dos edifícios confinantes, bem 
como o abate e/ou poda das árvores existentes no 
terreno que não cumprem os critérios 1 – A e 1 – B 
do Anexo ao respetivo diploma legal, não podendo 
ainda ocorrer quaisquer acumulações de substân-
cias combustíveis, como lenha, madeira ou sobran-
tes vegetais, e de outras substâncias altamente in-
flamáveis.
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 desramação deve ser de 50% da altura da ár-
vore 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.”
Adicionalmente se verifica que parte do muro de 
delimitação para a via pública, nomeadamente no 
troço virado para a Travessa do Alto da Serra, ruiu. 
Os entulhos provocados pela derrocada se encon-
tram acumulados na via pública, o que viola o dis-
posto no artigo 34º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia.
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, 16 de outubro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
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Data de Publicitação: 12/11/2014

EDT-CMVNG/2014/688
(PROC.º Nº 0964/2012 – DMHPEV)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito com acesso pela Rua Manuel Pinto Canedo e 
Rua Lívio Rocha, confrontando com as traseiras de 
várias habitações existentes na Rua Lívio Rocha, 
Rua Manuel Pinto Canedo e Rua Alfredo Santos 
Oliveira, freguesia de Mafamude, deste concelho, 
através de Edital, nos termos da alínea d) do nº 1 
do artigo 70º do Código de Procedimento Adminis-
trativo para no prazo de 20 dias, contados da data 
da sua afixação (2014/06/25), proceder à limpeza 
do terreno em causa, ao abrigo do disposto no arti-
go 33º e na alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, e que, decorrido en-
tretanto o prazo atrás referido, foi constatado que 
não cumpriu o que lhe foi ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 157º do Código 
de Procedimento Administrativo, fica presentemen-
te e por este meio, notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno em causa, de 
que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia to-
mará posse administrativa do citado prédio, a partir 
do próximo dia 21 de novembro, pelas 07,00 horas, 
e pelo período estritamente necessário ao cumpri-
mento do ordenado, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo detenha o terreno, obrigado(a) a 
ressarci-la dos respetivos custos, num prazo de 60 
dias, após comunicação do montante correspon-
dente à operação realizada, sem prejuízo do dis-
posto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se 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 faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de outubro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 2014/05/15, foi ordenado ao(à) 

proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o prédio 
abaixo referenciado, através de notificação por Edi-
tal, a realização dos trabalhos de limpeza do terre-
no em causa, situado com acesso pela Rua Manuel 
Pinto Canedo e Rua Lívio Rocha, confrontando com 
as traseiras de várias habitações existentes na Rua 
Lívio Rocha, Rua Manuel Pinto Canedo e Rua Alfre-
do Santos Oliveira, freguesia de Mafamude, des-
te concelho, de forma a que o respetivo terreno 
cumpra o definido nesta matéria no Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 157º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio a par-
tir do próximo dia 21 de novembro, pelas 07,00 
horas, e pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado, com custas a cargo do 
infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 13 de outubro de 2014
Vereadora do Pelouro do Ambiente, com compe-
tência delegada, (despacho nº 147/PCM/2013 de 
01/11/2013), (Maria Mercês Duarte Ramos Ferrei-
ra)
Data de Publicitação: 12/11/2014

EDT-CMVNG/2014/689
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal, no uso das competências delegadas 
pelo despacho n.º 30/PCM/2014 de 28/04/2014, do 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 14 
de outubro de 2014, e, nos termos do disposto no 
n.º 3 do Art.º 106.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, com as alterações introduzidas 
pelo D.L 26/2010, de 30 de Março, e Art.º 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo, ficam 
notificados, os proprietários do imóvel, sito na Rua 
Tapada da Marinha (junto ao cruzamento com a 
Travessa da Aldeia Nova) da freguesia da Madale-
na, do Concelho de Vila Nova de Gaia, e demais in-
teressados, que foi determinado o agendamento da 
posse administrativa do prédio sito na Rua Tapada 
da Marinha, (junto ao cruzamento com a Traves-
sa da Aldeia Nova), freguesia de Madalena deste 
município, para o dia 25 de Novembro de 2014, a 
partir das 10:00 horas e pelo período estritamente 
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necessário ao cumprimento da ordem de demolição 
proferida por despacho da Senhora Vereadora, de 
26/03/2012, sem prejuízo de poder, até à data da 
posse administrativa, proceder à demolição volun-
tária das obras, devendo comunicá-lo aos serviços 
de Fiscalização Urbanística da GAIURB, EM, a fim 
de os trabalhos serem acompanhados pelo respe-
tivo técnico.
Nessa medida, cumpre-me alertar que, no dia e 
hora designados, o edifício deverá encontrar-se li-
vre de bens, sob pena de se proceder ao seu ar-
rolamento, nos termos legais. Assim, e caso não 
procedam à sua remoção atempada, poderão com-
parecer na data designada para efeitos de interven-
ção no ato de arrolamento de bens.
Mais se informa que da referida diligência decor-
rem custos da V/ responsabilidade, nomeadamen-
te, com o arrolamento, a remoção dos bens e o seu 
depósito.
Vila Nova de Gaia,14 de Outubro de 2014
Por delegação de competências, O Vice-Presidente 
da Câmara, Patrocínio Azevedo.
Data de Publicitação: 12/11/2014

EDT-CMVNG/2014/696
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 32/94
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 30 de outubro 
de 2014, 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 pedido 
de alteração da licença de loteamento n.º 32/94 
para o lote n.º 4, requerido em nome de ANTÓNIO 
FERNANDO DA SILVA COELHO, que tem como ob-
jetivo a alteração do uso de armazém ou indústria 
para prestação de serviços, oficina de reparação 
automóvel. 
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 3968/14 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: 13/11/2014

EDT-CMVNG/2014/697
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DE EN-
TRE-FONTES, SANDIM
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 20 de Ou-
tubro de 2014, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Sentido único na rua de Entre-Fontes, troço com-
preendido entre a travessa de Entre-Fontes e a rua 
de Gondesindo Eres, freguesia de Sandim
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 24 de Outubro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 13/11/2014

EDT-CMVNG/2014/698
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - TRAVESSA 
DA FONTE BRANCA, GRIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 20 de Ou-
tubro de 2014, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Sentido único de trânsito Norte-Sul (descendente) 
na Travessa da Fonte Branca
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 30 de Outubro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 13/11/2014
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EDT-CMVNG/2014/699
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
32/VMM/2014 de 29 de Abril de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificada MARIA 
DO ROSÁRIO FONSECA MAIA, arrendatária que foi 
da habitação sita na Praceta Almeida Garrett – blo-
co B – n.º 293 – 2.º Esq.º Frt., Valadares, União 
das Freguesias de Gulpilhares e Valadares, deste 
concelho, para no prazo de 8 (oito) dias seguidos, 
contados a partir do dia 11 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, 29 de Outubro de 2014
Data de Publicitação: 11/11/2014

EDT-CMVNG/2014/706
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO no uso 
das competências delegadas pelo Exmº Senhor 
Presidente da Câmara através do despacho nº 14/
PCM/2014 de 10 de Março de 2014.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 15 de Dezembro de 2014, se-
gunda-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º 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 
15.12.2014.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 19 de Novembro de 2014.
O Vereador, Manuel António Correia Monteiro
Data de Publicitação: 21/11/2014

EDT-CMVNG/2014/711
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 96/83
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 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 18 de novem-
bro de 2014, 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 está em curso a reali-
zação de uma proposta de alteração da licença de 
loteamento n.º 96/83, promovida pelo Município de 
Vila Nova de Gaia. Pretende-se proceder à desafe-
tação de uma parcela de terreno com 620,00 m2, 
sita na Praceta da Pedreira do Albardo, Freguesia 
de Grijó de Sermonde, cedida ao domínio públi-
co no âmbito do citado alvará de loteamento para 
zona verde, tendo em vista a sua incorporação no 
domínio privado municipal, afetando a mesma para 
a construção de uma habitação unifamiliar isola-
da, com a cércea de rés-do-chão e andar com uma 
área de construção máxima de 150 m2.
Justifica-se a adoção do presente procedimento, 
por se considerar que a área cedida no âmbito do 
citado alvará de loteamento para zona verde, não 
se enquadrar com as atuais metodologias do mu-
nicípio para a estruturação de espaços desta natu-
reza em operações de loteamentos, que visam a 
constituição de áreas localizadas em zonas estraté-
gicas, com maiores dimensões, por forma a garan-
tir uma gestão racional das zonas constituídas para 
este fim, já que a manutenção de espaços residu-
ais representa custos elevados para município, sem 
que seja garantida a sua real vocação.
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 
27.º do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
a redação conferida pelo D.L. n.º 26/2010, de 30 
de Março, dispõe V. Ex.ª do prazo de 10 dias para, 
caso entenda, se pronunciar sobre a referida alte-
ração.
O processo n.º 2430/14 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)



Nº 47 | novembro 2014 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 39

Data de Publicitação: 26/11/2014

EDT-CMVNG/2014/712
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 12/85
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 18 de novem-
bro de 2014, 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 está em curso a reali-
zação de uma proposta de alteração da licença de 
loteamento n.º 12/85, promovida pelo Município de 
Vila Nova de Gaia. Pretende-se proceder à desafe-
tação de uma parcela de terreno com 370,00 m2, 
sita na Praceta da Fonte Branca, Freguesia de Grijó 
de Sermonde, cedida ao domínio público no âmbito 
do citado alvará de loteamento para zona verde, 
tendo em vista a sua incorporação no domínio pri-
vado municipal, afetando a mesma para a cons-
trução de uma habitação unifamiliar isolada, com 
a cércea de rés-do-chão e andar com uma área de 
construção máxima de 150 m2.
Justifica-se a adoção do presente procedimento, 
por se considerar que a área cedida no âmbito do 
citado alvará de loteamento para zona verde, não 
se enquadrar com as atuais metodologias do mu-
nicípio para a estruturação de espaços desta natu-
reza em operações de loteamentos, que visam a 
constituição de áreas localizadas em zonas estraté-

gicas, com maiores dimensões, por forma a garan-
tir uma gestão racional das zonas constituídas para 
este fim, já que a manutenção de espaços residu-
ais representa custos elevados para município, sem 
que seja garantida a sua real vocação.
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 
27.º do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 
a redação conferida pelo D.L. n.º 26/2010, de 30 
de Março, dispõe V. Ex.ª do prazo de 10 dias para, 
caso entenda, se pronunciar sobre a referida alte-
ração.
O processo n.º 2430/14 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: 26/11/2014

EDT-CMVNG/2014/713
(PROC.º nº 1173/2012 – DMHPEV)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014 de
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EDT-CMVNG/2014/715
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FREGUESIA 
DE CANIDELO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 12 de No-
vembro de 2014, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO:
Sinal de paragem obrigatória (B2) situado no novo 
arruamento junto ao entroncamento com a Rua da 
Pedra do Couto;
Sinal de paragem obrigatória (B2) situado no novo 
arruamento junto ao entroncamento com a Avenida 
da Beira Mar;
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 17 de Novembro de 2014.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 28/11/2014

EDT-CMVNG/2014/716
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DO 
PRÍNCIPE, União das Freguesias de Sandim, Olival, 
Lever e Crestuma 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 12 de No-
vembro de 2014, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO, com um período experi-
mental de três meses:
Sentido único entre a Rua Central de Olival (antiga 
N222) e a Praceta do Príncipe
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
Vila Nova de Gaia, 17 de Novembro de 2014,
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 28/11/2014

EDT-CMVNG/2014/717
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 61/82
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-
go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 7 de novem-
bro de 2014, 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 61/82 
para o lote n.º 8, requerido em nome de GUILHER-

FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha os lotes de terreno, nºs 11 
e 12 do alvará de loteamento nº 35/88, sitos com 
frente para a Rua Chãos do Sobreiro, freguesia de 
Mafamude, deste concelho, a proceder à limpeza 
do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão 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 faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 05 de novembro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/11/2014
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ME TOMAS SANTOS BALDAIA, que tem como ob-
jetivo o aumento das áreas de implantação e de 
construção, a introdução de cave destinada a gara-
gem e a introdução de comércio/serviços, ao nível 
do r/chão. 
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 3221/14 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: 28/11/2014

EDT-CMVNG/2014/718
ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE RI-
BES
(Notificação aos proprietários dos lotes 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 cum-
primento do seu despacho proferido em 12 de no-
vembro, 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 este Município está promover 
uma proposta de alteração do Loteamento Munici-
pal de Ribes, que tem como objetivo a desafetação 
de uma parcela de terreno com 15,50m2, cedida 
ao domínio público no seu âmbito, tendo em vista 
a sua incorporação no domínio privado municipal, 
com a finalidade de parcela de terreno destinada a 

ampliação do lote 35. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado arti-
go 27.º, ficam os proprietários dos lotes cons-
tantes do referido loteamento notificados para 
se pronunciarem sobre a alteração indicada, no 
prazo de 10 dias.
O processo n.º 4090/14 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 28/11/2014

EDT-CMVNG/2014/719
NOTIFICAÇÃO

(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regula-
mento Municipal de Taxas e Compensações Ur-
banísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-
-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142PCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na Reunião de 25 
de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 28 
de outubro de 2014, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º555/99, de 
16 de dezembro na sua atual redação, que foi 
apresentado um pedido de alteração da licen-
ça de loteamento n.º 05/95 para o lote n.º 2, 
requerido em nome de LINA & PEREIRA-SOC. 
CONSTRUÇÕES, LDA, que tem como objetivo a 
proposta de retificação de implantação da cons-
trução promovendo desta forma um aumen-
to da área de implantação de 705,00m2 para 
729,00m2, bem como um aumento da área to-
tal de construção de 757,00m2 para 785,00m2, 
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com proposta de entrepiso de acordo com o proje-
to aprovado e licenciado no âmbito do processo de 
obras. 
Proposta ainda de aumento de área do lote de 
965,00m2 para 976,00m2 (de acordo com o levan-
tamento topográfico efetuado). 
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 1458/13 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: 28/11/2014

EDT-CMVNG/2014/721
(PROC.º Nº 0074/201 – DMHPEV)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 
70º do Código de Procedimento Administrativo e por 
este meio que, fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito com frente 
para a EN 222 confrontando com os terrenos/logra-
douros de várias habitações sitas na Rua das Arro-
teias e Travessa das Arroteias, freguesia de Vilar de 
Andorinho, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 

Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.”
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 31 de outubro de 2014
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 28/11/2014
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O Boletim Municipal está disponível 
no sítio da Internet do 

Município de Vila Nova de Gaia em
http://www.cm-gaia
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Gabinete de Atendimento ao Munícipe 

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