
Nº 59 | novembro 2015
www.cm-gaia.pt

Gaia
Boletim

Municipal



Nº 59 | novembro 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

2

A. ASSEMBLEIA MUNICIPAL

 A.1 Minuta da Ata nº 33 (reunião ordinária - 26.11.2015) ______________________________

B. CÂMARA MUNICIPAL

 B.1 Ata nº 24 (reunião ordinária - 09.11.2015) _______________________________________ 

 B.2 Ata nº 25 (reunião pública - 23.11.2015) ________________________________________

 

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇOS

 C.1 Despachos ________________________________________________________________

D. REGULAMENTOS

 D.1 Regulamento de Utilização do Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia __________

E. AVISOS E EDITAIS

 E.1  AVISOS __________________________________________________________________

 E.2 EDITAIS __________________________________________________________________

ÍNDICE

03

15

28

30

33

33

04



Nº 59 | novembro 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 3

A.1. MINUTA DA ATA N.º 33
Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano 
de dois mil e quinze, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou 
as seguintes deliberações:
1) Foram as Atas n° 30 de 15.10.2015, n° 31 de 
22.10.2015 e n.º 32 de 29.10.2015, aprovadas por 
Unanimidade, de acordo com o n.º 3 do Art.º 34 
do CPA.
2) Foram, no Período de Antes da Ordem do Dia, 
votados os seguintes documentos:
a) Foi uma Moção, apresentada pelo Grupo Muni-
cipal do BE, sob a epígrafe "Condenação pela utili-
zação de Contratos de Emprego de Inserção (CEI) 
e Contratos de Emprego Inserção+ (CEI+)”, rejei-
tada por Maioria, com 44 votos contra (15 do PS, 
12 do Grupo Municipal dos Presidentes de Junta de 
Freguesia do PS, 08 do PSD, 06 do Movimento In-
dependente "Juntos por Gaia", 02 do CDS-PP e 01 
do Movimento Independente de Cidadãos Gulpilha-
res/Valadares) e 04 votos a favor (03 da CDU e 01 
do BE).
b) Foi um Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo 
Municipal do CDS-PP, subscrito por todos os Grupos 
Municipais, precedido por um minuto de silêncio, 
"Pelas vítimas dos atentados terroristas ocorridos 
em Paris” aprovado por Unanimidade.
c) Foi uma Proposta de Recomendação, apresen-
tada pelo Grupo Municipal da CDU, sob a epígrafe 
"Centenário do Nascimento de Álvaro Ferreira Al-
ves” aprovado por Unanimidade.
d) Foi uma Proposta de Recomendação ao Gover-
no, apresentada pelo Grupo Municipal do PS, "Pelo 
prolongamento da Linha Amarela do Metro em Vila 
Nova de Gaia até Vila d' Este e a construção da Li-
nha de Metro Arrábida- Campo Alegre aprovada por 
Unanimidade. 
3) No Período da Ordem do Dia, foram tomadas as 
seguintes deliberações: 
a) Foi o ponto 4.1. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Regulamento Municipal de Urbanização e 
Edificação", aprovado por Unanimidade. 
b) Foi o ponto 4.2. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto ao Regime Excecional de Dispensa de 
Pagamento de Taxas devidas por Operações Urba-
nísticas Objeto de legalização, nos termos informa-
dos, nomeadamente nas percentagens da dispensa 
a conceder (ponto 2 da proposta), que passarão a 
ser as seguintes: a) 50%, no caso de legalização 
de construções destinadas a indústrias, armazém, 
prestações de serviço, comércio, entre outras ati-
vidades económicas; b) 75%, no caso de legaliza-
ção de construções destinas a habitação própria e 
permanente dos requerentes; c) 80%, no caso de 
legalização de obras inacabadas, na aceção do dis-
posto no artigo 88. °do RJUE", aprovado por Unani-

midade. 
c) Foi o ponto 4.3. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao pedido de emissão de certidão de re-
clamação de interesse público municipal do pedi-
do de regularização de estabelecimento de gestão 
de resíduos, solicitado por "Constantino Fernandes 
Oliveira e Filhos SA" - Proc. n.º 3247/15 – CERT”, 
aprovado por Unanimidade.
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 49 minutos 
do dia 27 de novembro de 2015, da qual se lavrou 
a presente Minuta de 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.
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B.1 ATA N.º 24
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
09 DE NOVEMBRO DE 2015
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.ª. Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;  
- A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa; 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA C) DO Art.º . 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira 
PRESIDIU À REUNIÃO:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
Dra. Manuela Fernanda da Rocha Garrido
HORA DA ABERTURA: 15 HORAS 
HORA DE ENCERRAMENTO: 16 HORAS e 15 MINU-
TOS

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA Nº 22 DA REU-
NIÃO PÚBLICA DE CÂMARA REALIZADA EM 19 DE 
OUTUBRO DE 2015
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente a ata nº 22 da reunião pública de 
Câmara realizada em 19 de outubro de 2015.
CONTRATO DE COMODATO GRATUITO DE AUTO-
MÓVEIS E VEÍCULOS A CELEBRAR ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E AS ÁGUAS E 
PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, EM.S.A.
EDOC/2015/40102
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato de comodato gratuito de automóveis e 
veículos, a celebrar entre o município de Vila Nova 
de Gaia e as Águas e Parque Biológico de Gaia, EM, 
S.A.

Entraram na reunião o Senhor Vice-Presidente 
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo e o Se-
nhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de Oli-
veira Aguiar.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E O CENTRO SOCIAL DO CANDAL – APOIO 
DESTINADO ÀS OBRAS DE MELHORAMENTO DO 
PARQUE INFANTIL DO CENTRO
EDOC/2015/51156
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.10.2015”
O Sr. Presidente disse que os critérios que estive-
ram presentes na elaboração destes protocolos, fo-
ram tentativas de resolução de casos pontuais com 
pequenos apoios, aproveitando os cabimentos so-
brantes da Câmara Municipal, neste final de ano. 
Que aquilo que em princípio a Câmara faria era, 
com a devida autorização, nos casos em que os 
protocolos não o digam expressamente, colocaria 
uma clausula de vencimento dos protocolos a 30 
dias, porque com esta clausula a Câmara Municipal 
conseguirá incorporar estes protocolos no âmbito 
do saneamento financeiro do Município, permitindo 
mais capacidade para agilizar o próprio pagamento. 
Se nos casos dos protocolos que disserem respeito 
a obras, estes 30 dias são substituídos pela data da 
entrega dos documentos, o que em bom rigor, nes-
tes casos todos, já estão disponíveis os documen-
tos porque a Câmara Municipal está a compartici-
par obras que estão a ser feitas ou já foram feitas. 
Assim o Município não se alivia da situação, porque 
mantêm a dívida e mantêm o protocolo, mas as en-
tidades vão receber muito mais depressa, porque 
vão receber no âmbito do pacote do saneamento 
financeiro que a Câmara Municipal vai ter de fazer.
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto relativamente à im-
portância das IPSS’s em Vila Nova de Gaia, disse 
que na Europa e em Portugal tem-se vivido mo-
mentos difíceis e que o Estado Social merece um 
debate alargado, no sentido de se preparar a sua 
própria estabilidade. Que neste contexto, entende 
que as IPSS’s desempenham um papel relevante 
quer na área da saúde quer na área social quer na 
área da educação, porque devido à sua proximida-
de conseguem mobilizar e ter esforços no conjunto, 
quer com a dinâmica da comunidade quer com o 
tecido empresarial, no sentido de encontrar e re-
solver a diversidade de problemas. Disse que neste 
contexto, as IPSS’s desempenham bem aquilo que 
deve ser o futuro, que consiste em não estar à es-
pera quer do Estado Central quer do próprio Poder 
Local para resolver os problemas. Que entende que 
parte do sucesso de Portugal está na criação de um 
conjunto de serviços, da organização das próprias 
IPSS’s e outros, que porventura possa criar. Que 
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aquilo que importa relevar é o modelo de gestão 
das IPSS’s como uma referência, porque na sua ge-
neralidade são voluntários que fazem esse traba-
lho gratuito, em prol de uma valorização, em prol 
de um contributo enorme para a comunidade local. 
Que aproveitou este ponto da ordem de trabalhos 
para deixar em nome do PSD a enorme importância 
e nobreza do trabalho que as IPSS’s, Misericórdias 
e outras instituições desempenham no município 
de Vila Nova de Gaia.
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 do Candal, para apoio destinado às obras 
de melhoramento do parque infantil do centro, nos 
termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA E O CLUBE DE ATLETISMO DE AVINTES 
– APOIO À PROVA DE ATLETISMO “10 KM DE AVIN-
TES”
EDOC/2015/51154
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de Vila Nova de Gaia e o Clube de 
Atletismo de Avintes, para apoio à Prova de Atletis-
mo “10Km de Avintes”, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COMBATE À 
POBREZA – APOIO DESTINADO À PRESTAÇÃO DE 
CUIDADOS E SERVIÇOS DE APOIO SOCIAL AOS CI-
DADÃOS MAIS CARENCIADOS DO CONCELHO DE 
VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/51157
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de Vila Nova de Gaia e a Associação 
Nacional de Combate à Pobreza, para apoio desti-
nado à prestação de cuidados e serviços de apoio 
social aos cidadãos mais carenciados do concelho 
de Vila Nova de Gaia, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOEN-
TES NEUROMUSCULARES – APOIO DESTINADO ÀS 
OBRAS DE MELHORAMENTO NA SEDE DA ASSO-
CIAÇÃO
EDOC/2015/51158
Foi presente o documento referido em epígrafe que 

se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de Vila Nova de Gaia e a Associa-
ção Portuguesa de Doentes Neuromusculares, para 
apoio destinado às obras de melhoramento na sede 
da associação, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO – APOIO 
DESTINADO ÀS OBRAS DE MELHORAMENTO DO 
EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA
EDOC/2015/51651
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o município de Vila Nova de Gaia e a Junta 
de Freguesia da União de Freguesias de Pedroso e 
Seixezelo, para apoio destinado às obras de melho-
ramento do edifício sede da junta de freguesia, nos 
termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E O GRUPO MÉRITO DRAMÁTICO AVINTENSE 
– APOIO DESTINADO À ELABORAÇÃO DE UM LIVRO 
PARA ASSINALAR O 105º ANIVERSÁRIO DO GRUPO 
MÉRITO DRAMÁTICO AVINTENSE
EDOC/2015/51349
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o município de Vila Nova de Gaia e o Grupo 
Mérito Dramático Avintense, para apoio destinado 
à elaboração de um livro para assinalar o 105º Ani-
versário do Grupo Mérito Dramático Avintense, nos 
termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA 
BÁRBARA DE COIMBRÕES – APOIO DESTINADO ÀS 
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO NA IGREJA
EDOC/2015/51352
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de Vila Nova de Gaia e a Fábrica da 
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Igreja Paroquial de Santa Bárbara de Coimbrões, 
para apoio destinado às obras de requalificação na 
igreja, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A BANDA MUSICAL LEVERENSE – APOIO À 
REALIZAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS NA SEDE
EDOC/2015/51320
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o município de Vila Nova de Gaia e a Banda 
Musical Leverense, para apoio à realização de pe-
quenas obras na sede, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E O CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRU-
PAMENTO 501 DE PEDROSO – NÚCLEO DOURO SUL 
– APOIO PARA MELHORAMENTO DA SEDE
EDOC/2015/51444
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo de acordo de colaboração a cele-
brar entre o município de Vila Nova de Gaia e o 
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 501 de 
Pedroso – Núcleo Douro Sul, destinado às obras de 
melhoramento na respetiva sede, nos termos pro-
tocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A ASSOCIAÇÃO “AMIGOS DO SOLAR DOS 
CONDES DE RESENDE – CONFRARIA QUEIROSIA-
NA” – APOIO À PUBLICAÇÃO DE UM ROTEIRO SO-
BRE PATRIMÓNIO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/51218
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de Vila Nova de Gaia e a Associação 
“Amigos do Solar dos Condes de Resende – Con-
fraria Queirosiana”, para apoio à publicação de um 
roteiro sobre património de Vila Nova de Gaia, nos 
termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA E A JUVENTUDE DESPORTIVA DE GAIA 
– APOIO PARA ARRANJO DE UMA VIATURA DE 
TRANSPORTE
EDOC/2015/51488

Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de Vila Nova de Gaia e a Juventude 
Desportiva de Gaia, para apoio a arranjo de uma 
viatura de transporte, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E RANCHO FOLCLÓRICO “A RUSGA DE ARCO-
ZELO” – APOIO À REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE 
FOLCLORE
EDOC/2015/52256
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de Vila Nova de Gaia e o Rancho 
Folclórico “A Rusga de Arcozelo”, para apoio desti-
nado à realização do Encontro de Folclore, nos ter-
mos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E CONSELHO PORTUGUÊS PARA A PAZ E CO-
OPERAÇÃO – APOIO À ATIVIDADE
EDOC/2015/52178
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de Vila Nova de Gaia e o Conselho 
Português para a Paz e Cooperação, para apoio ao 
desenvolvimento da sua atividade no concelho, nos 
termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA E ASSOCIAÇÃO CULTURAL OLIVEIRA DO 
DOURO – ALTO DO FREIXIEIRO – APOIO AO TRANS-
PORTE PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CULTURAL
EDOC/2015/52199
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de Vila Nova de Gaia e a Associação 
Cultural Oliveira do Douro – Alto Freixieiro, para 
apoio ao transporte para participação em evento 
cultural, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
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GAIA E O GRUPO DRAMÁTICO DE VILAR DO PARAÍ-
SO – APOIO À REALIZAÇÃO DO ENCONTRO NACIO-
NAL DE TEATRO
EDOC/2015/52099
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o município de Vila Nova de Gaia e o Grupo 
Dramático de Vilar do Paraíso, para apoio à reali-
zação do Encontro Nacional de Teatro, nos termos 
protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO ARCA 
DE NOÉ – APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA
EDOC/2015/52179
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o município de Vila Nova de Gaia e o Centro 
Cultural e Desportivo Arca de Noé, para apoio à ati-
vidade desportiva, nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E SOCIEDADE FILARMÓNICA DE CRESTUMA 
– APOIO PARA OBRAS DE REMODELAÇÃO DA SEDE 
DA ASSOCIAÇÃO
EDOC/2015/52090
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar 
entre o município de Vila Nova de Gaia e a Socie-
dade Filarmónica de Crestuma, para apoio a obras 
de remodelação da sede da associação, nos termos 
protocolados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MÓDICUS DE 
SANDIM – APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA
EDOC/2015/52338
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de Vila Nova de Gaia e a Associação 
Desportiva Módicus de Sandim, para apoio à ativi-
dade desportiva, nos termos protocolados.

PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E SPORTING CLUBE DE COIMBRÕES – APOIO 
À ATIVIDADE DESPORTIVA
EDOC/2015/52339
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de Vila Nova de Gaia e o Sporting 
Clube de Coimbrões, para apoio à atividade despor-
tiva, nos termos protocolados.
ADENDA AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E O GAIENSE – COMUNICA-
ÇÃO E EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA
EDOC/2015/35480
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a adenda ao protocolo celebrado entre o município 
de Vila Nova de Gaia e o Gaiense – Comunicação 
e Eventos, Unipessoal, Ld.ª, nos termos protocola-
dos.
CONTRATO – PROGRAMA DE DESENVOLVIMEN-
TO DESPORTIVO 2015/2016 A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O CLUBE 
UNIÃO DESPORTIVA LEVERENSE – OBRAS DE RE-
QUALIFICAÇÃO DOS BALNEÁRIOS
EDOC/2015/52269
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato programa de desenvolvimento desporti-
vo 2015/2016 a celebrar entre o município de Vila 
Nova de Gaia e o Clube União Desportiva Leveren-
se, para apoio destinado às obras de requalificação 
dos balneários.
CONTRATO – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DESPORTIVO 2015/2016 A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E CLUBE FUTE-
BOL DE PEROSINHO – OBRAS DE BENEFICIAÇÃO 
DO PAVILHÃO
EDOC/2015/52335
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato programa de desenvolvimento desporti-
vo 2015/2016 a celebrar entre o município de Vila 
Nova de Gaia e o Clube Futebol de Perosinho, para 
obras de beneficiação do pavilhão.
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PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR INTERRUPÇÃO 
DE TRÂNSITO E COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA 
AVENIDA ENG.º LUDGERO MARQUES, DEVIDO À 
“FESTA EM HONRA DO SENHOR DOS AFLITOS E 
SANTA BÁRBARA” SOLICITADO PELA FÁBRICA DA 
IGREJA PAROQUIAL DE SANTA BÁRBARA DE COIM-
BRÕES
EDOC/2015/49761
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas por in-
terrupção de trânsito e colocação de sinalização na 
Avenida Eng.º Ludgero Marques, devido à “Festa 
em Honra do Senhor dos Aflitos e Santa Bárbara”, 
solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Santa 
Bárbara de Coimbrões, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR INTERRUP-
ÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSOS ARRUAMENTOS 
DEVIDO À REALIZAÇÃO DO EVENTO “FESTAS DE 
S. MARTINHO” SOLICITADO PELA UNIÃO DAS FRE-
GUESIAS SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/50643
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas devidas pela in-
terrupção de trânsito em diversos arruamentos, de-
vido à realização do evento “Festas de S. Martinho”, 
solicitado pela União das Freguesias de Sandim, 
Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXECUÇÃO INTERPOSTA NO TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIVO E FISCAL DO PORTO PELOS INTERVE-
NIENTES PRINCIPAIS LUÍSA MATOS DA COSTA PE-
REIRA E OUTROS NO PROCESSO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E CONSTRUÇÕES BAIZA, LDA – PROCESSO 
Nº 2398/07.OBEPRT-A
EDOC/2015/49348
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.10.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO Nº 794/11 DO TRIBUNAL ADMINISTRA-
TIVO E FISCAL DO PORTO – AUTORA: RICARDINA 
CELESTE COELHO DE CASTRO E RÉU: MUNICÍPIO 
DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/50732
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, apenas 
no original.

Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.10.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCESSO Nº 5548/11.9TBVNG – 1ª VARA COM-
PETÊNCIA MISTA – TRIBUNAL JUDICIAL DE VILA 
NOVA DE GAIA – AUTOR: AMÉRICO FERREIRA REIS 
& COMPANHIA, LDA E RÉU: CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA E OUTROS
EDOC/2015/50283
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.10.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

ALARGAMENTO DA TRAVESSA DA PEDRA ESCUSA 
– CANIDELO – ACEITAÇÃO DA CEDÊNCIA DE PAR-
CELA
EDOC/2015/46253
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aceitar a 
cedência da parcela de 196,00m2, com o valor de 
7.820,40 €, a destacar do prédio inscrito na matriz 
predial urbana de Canidelo sob o artigo 6362º, me-
diante as seguintes contrapartidas:
- O município proceda à vedação em rede do terre-
no (custo estimado de 2.400,00 €);
- Demolição das edificações existentes (custo esti-
mado de 2.750,00 €);
- Que as cedências feitas sejam contabilizadas, nos 
termos e para os efeitos do DL 555/99, de 16 de 
dezembro, com as alterações que lhe sucederam, 
aquando de uma futura operação urbanística que 
se vier a preconizar nesta parcela.
ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DO IMÓVEL DENO-
MINADO “VILLA VELLUDO”, SITO NA RUA DELFIM 
DE LIMA, Nº 2131, FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2015/46559
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.10.2015”
O Vereador Dr. Elísio Pinto disse não haver uma 
decisão da Assembleia de Freguesia quanto a esta 
questão. Que a forma da comunidade defender a 
sua memória, é defender uma traça arquitetónica 
que possa identificar toda a história e legado de 
uma vila e cidade. Que por esse motivo, o PSD en-
tende que a instalação da sede da junta de fregue-
sia assenta na perfeição na Villa Veludo e tendo em 
conta que a própria Assembleia de Freguesia não 
se pronunciou sobre esta alteração, o PSD votará 
contra.
O Sr. Presidente disse que não foi solicitada nenhu-
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ma deliberação da Assembleia de Freguesia para 
esta alienação, porque não tinha havido nenhu-
ma deliberação da Assembleia de Freguesia para a 
aquisição da Villa Veludo. Que trata-se de um terre-
no e prédio da Câmara, pelo que, a Assembleia de 
Freguesia não tinha nada a fazer que não fosse de 
forma indicativa, através do órgão executivo, dizer 
qual era a prioridade.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 votos a 
favor e 1 voto contra do Sr. Vereador Dr. Elísio Pin-
to, aprovar a alienação em Hasta Pública do Imóvel 
denominado “Villa Velludo”, sito na Rua Delfim de 
Lima nº 2131, freguesia de Canelas, nos termos da 
INF/0110/15/DPE.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A LIXA NO DIA 25 
DE OUTUBRO DE 2015, SOLICITADO PELO VILA 
FUTEBOL CLUBE
EDOC/2015/51001
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para deslo-
cação à Lixa, no dia 25 de outubro de 2015, solici-
tado pelo Vila Futebol Clube, nos termos informa-
dos.
CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTER-
NACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SEGUROS – APROVAÇÃO DE RE-
LATÓRIO FINAL E REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE 
CONTRATAR 
ESTORNO INTEGRAL DA PROPOSTA DE CABIMEN-
TO – PC 1967 – COM ENCARGOS PARA 2015, 2016 
E 2017, QUE SUSTENTA O PROCEDIMENTO SUPRA 
INDICADO 
PRORROGAÇÃO POR SEIS MESES DO CONTRATO 
DE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SEGUROS EM VIGOR, OUTORGADO EM 28-02-2013 
E RENOVADO EM 27-07-2015, COM A SABSERG, 
MEDIAÇÃO DE SEGUROS, S.A.
INT-CMVNG/2015/28200
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o seguinte:
- O relatório final anexo à Informação INT-
-CMVNG/2015/28200, e concomitantemente, a não 
adjudicação da aquisição da prestação de serviços 
de seguros no âmbito do procedimento concursal 
publicado no Diário da República nº 160, Parte L – 
Concursos Públicos, de 18 de Agosto, anúncio de 
procedimento nº 5110/2015 e, em consequência, 

revogar a decisão de contratar;
- O estorno integral da proposta de cabimento 
PC1967, com encargos para 2015, 2016 e 2017, 
que sustenta o procedimento supra indicado;
- A prorrogação do contrato em vigor, por um novo 
período de seis meses (01.01.2016 a 30.06.2016) 
com a SABSEG, MEDIAÇÃO DE SEGUROS SA, nas 
condições e preço indicados na proposta anexa, 
através da proposta de cabimento PC 2811/2015.
RELATÓRIO FINAL DAS PROPOSTAS INICIAIS – 
“CONTRATO PILOTO DE GESTÃO DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA, AO ABRIGO DO DECRETO-LEI Nº 
29/2011, DE 28 DE FEVEREIRO, PARA IMPLEMEN-
TAÇÃO DE MEDIDAS DE MELHORIA DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLI-
CA (SIP) NO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA”
EDOC/2015/52171
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o relatório final das propostas iniciais do contrato 
piloto de gestão de eficiência energética, ao abri-
go do decreto-lei nº. 29/2011, de 28 de Fevereiro, 
para implementação de medidas de melhoria de 
eficiência no sistema de iluminação pública (SIP) 
no Concelho de Vila Nova de Gaia. 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA TRAVESSA 
DAS OLIVEIRAS – UNIÃO DE FREGUESIAS DE MA-
FAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/35793
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a postura municipal de trânsito na Travessa das Oli-
veiras, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do 
Paraíso, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA TRAVESSA 
DO CURRAL, FREGUESIA DE GRIJÓ
EDOC/2015/16652
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a postura municipal de trânsito na Travessa do Cur-
ral, Freguesia de Grijó, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA ESCOLA DE 
GERVIDE, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/45394
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, apenas 
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no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a postura municipal de trânsito na Escola de Ger-
vide, Freguesia de Oliveira do Douro, nos termos 
informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DE 
MURRACEZES, FREGUESIA DE GRIJÓ
EDOC/2015/48408
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a postura municipal de trânsito na Rua de Murra-
cezes, Freguesia de Grijó, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL NA RUA DA LIBERDADE, RUA 
DA NETA, RUA FUTEBOL CLUBE DE AVINTES E RUA 
PADRE MANUEL HEITOR, FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2015/49998
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 28.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a postura municipal de trânsito na Rua da Liberda-
de, Rua da Neta, Rua Futebol Clube de Avintes e 
Rua Padre Manuel Heitor, Freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
PROPOSTA DE ANULAÇÃO DA POSTURA MUNICI-
PAL DE “DOIS SINAIS DE CEDÊNCIA DE PASSAGEM 
B2 NOS ENTRONCAMENTOS ENTRE A RUA DA CAL-
ÇADA DA RAINHA E AS RUAS DA CARRIÇA E DA 
PORFIA” – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GRIJÓ E 
SERMONDE
EDOC/2015/43864
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, anular a 
postura municipal de trânsito de dois sinais de ce-
dência de passagem B2, nos entroncamentos entre 
a Rua da Calçada da Rainha e as Ruas da Carriça e 
da Porfia, União de Freguesias de Grijó e Sermonde 
e aprovar nova postura municipal para os arrua-
mentos Rua da Calçada da Rainha, Rua da Carriça, 
Rua da Porfia e Rua dos Arcos da Amoreira, União 
de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos in-
formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
RELATIVAS A 2 LUGARES DE ESTACIONAMENTO 
PRIVATIVO, SOLICITADO PELA ESCOLA BÁSICA 
SOPHIA DE MELLO BREYNER, FREGUESIA DE AR-
COZELO
EDOC/2015/49153
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, apenas 

no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa de pagamento de taxa devida pelo licen-
ciamento de dois lugares de estacionamento priva-
tivo na Rua do Lameiro Novo, freguesia de Arco-
zelo, solicitado pela Escola Básica Sophia de Mello 
Breyner, nos termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIREÇÃO 
MUNICIPAL DE BOMBEIROS E PROTEÇÃO CIVIL, 
SOLICITADO POR ANTÓNIO JOAQUIM RAMOS DOS 
SANTOS
EDOC/2015/9052
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 20.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxa devida 
por serviços prestados pela Direção Municipal de 
Bombeiros e Proteção Civil, solicitado por António 
Joaquim Ramos dos Santos, nos termos informa-
dos.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINA MUNICIPAL DA GRANJA) 
SOLICITADO PELOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DA AGUDA
EDOC/2015/50971
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de isenção de pagamento de taxas mu-
nicipais devidas pela utilização de equipamentos 
municipais (piscina municipal da Granja), solicitado 
pelos Bombeiros Voluntários da Aguda, nos termos 
informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 41,89 (QUARENTA E UM 
EUROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “FEIRA DO FUMEIRO”, SOLICI-
TADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO 
DOURO
EDOC/2015/49659
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no valor 
de € 41,89 (quarenta e um euros e oitenta e nove 
cêntimos), relativa à realização da “Feira do Fumei-
ro”, solicitado pela Junta de Freguesia de Oliveira 
do Douro, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 52,78 (CINQUENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DE UMA “SERENATA”, SOLICITADO 
PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2015/49358
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no valor 
de € 52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização de uma “Serenata”, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 52,78 (CINQUENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO “CONVÍVIO DOS AMIGOS DO 
CURRO”, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA 
DE CANELAS
EDOC/2015/49149
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no valor 
de € 52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização do “Convívio dos 
Amigos do Curro”, solicitado pela Junta de Fregue-
sia de Canelas, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 190,39 (CENTO E NOVENTA 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “FESTA DE HALLOWEEN”, SOLICI-
TADO PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA REMES
EDOC/2015/49862
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no va-

lor de € 190,39 (cento e noventa euros e trinta e 
nove cêntimos), relativa à realização da “Festa de 
Halloween”, solicitado pela Associação Recreativa 
Remes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 8,00 (OITO EUROS) RELA-
TIVA À REALIZAÇÃO DA “PROCISSÃO AOS CEMI-
TÉRIOS DE PEDROSO”, SOLICITADO PELA FÁBRICA 
DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO PEDRO DE PEDRO-
SO
EDOC/2015/49967
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no va-
lor de € 8,00 (oito euros), relativa à realização da 
“Procissão aos Cemitérios de Pedroso”, solicitado 
pela Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro de 
Pedroso, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO RELATIVA À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
“DESFOLHADA 2015”, SOLICITADO PELA ASSOCIA-
ÇÃO INTERNACIONAL EQUESTRE
EDOC/2015/51146
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, indeferir 
o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, relativo à 
realização do evento “Desfolhada 2015”, solicitado 
pela Associação Internacional Equestre, nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 92,39 (NOVENTA E DOIS 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “BAILE DE HALLOWEEN”, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E 
CULTURAL – CLUBE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2015/51443
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no valor 
de € 92,39 (noventa e dois euros e trinta e nove 
cêntimos), relativa à realização do evento “Baile de 
Halloween”, solicitado pela Associação Recreativa e 
Cultural – Clube Oliveira do Douro, nos termos in-
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formados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “CAMINHADA SOLIDÁRIA”, SOLI-
CITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2015/50639
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no valor 
de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove cên-
timos), relativa à realização da “Caminhada Solidá-
ria”, solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 142,67 (CENTO E QUAREN-
TA E DOIS EUROS E SESSENTA E SETE CÊNTIMOS) 
RELATIVA À REALIZAÇÃO DA “FESTA DE SÃO MAR-
TINHO”, SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/50570
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no va-
lor de € 142,67 (cento e quarenta e dois euros e 
sessenta e sete cêntimos), relativa à realização da 
“Festa de São Martinho”, solicitado pela União de 
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 26,89 (VINTE E SEIS EU-
ROS E OITENTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DA “CAMINHADA”, SOLICITADO PELO 
CLUBE SPIRIDON DE GAIA
EDOC/2015/51610
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no va-
lor de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove 
cêntimos) relativa à realização da “Caminhada”, 
solicitado pelo Clube Spiridon de Gaia, nos termos 
informados.
PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBA-

NIZAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE À VL10 – NÓ DE 
GERVIDE/RUA ROCHA SILVESTRE
EDOC/2015/51185
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 23.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o seguinte:
- Iniciar o procedimento de elaboração do Plano de 
Urbanização da Área Envolvente à VL10 – Nó de 
Gervide/Rua Rocha Silvestre (PU – VL10), nos ter-
mos da Informação nº 36390/15 de 21.10.2015, 
da Divisão de Planeamento e Reabilitação Urbana, 
estabelecendo o prazo de 12 meses para a sua ela-
boração e um período de participação de 20 dias;
- Isentar a elaboração do PU – VL10 do procedi-
mento de avaliação ambiental;
- Publicar no Diário da República e divulgar, através 
da comunicação social, da plataforma colaborativa 
de gestão territorial e no sítio na internet da câma-
ra municipal, o conteúdo da deliberação.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA A 
TÍTULO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 
PÚBLICO, SOLICITADO POR CARLOS FERNANDES 
MENDES & FILHOS, LDA – PROCESSO 2835/15 - 
PL - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E 
SÃO PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/49342
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa do pagamento da taxa no montante de 
€ 142,50 (cento e quarenta e dois euros e cinquen-
ta cêntimos), a título de taxa de licença de ocupa-
ção de espaço público com tapumes e andaimes, 
solicitado por Carlos Fernandes Mendes & Filhos 
Ld.ª, Proc.º 2835/15 – PL, União de Freguesias de 
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DEVIDA PELA LI-
CENÇA DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO SOLI-
CITADO PELA CONFRARIA DA NOSSA SENHORA 
DA SAÚDE – PROCESSO 3074/15 – PCLU - EJR – 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2015/52085
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento da taxa a título de licen-
ça de autorização de utilização, no montante de € 
537,00 (quinhentos e trinta e sete euros), solici-
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tado pela Confraria da Nossa Senhora da Saúde, 
Proc.º 3074/15 – PCLU, União de Freguesias de Pe-
droso e Seixezelo, nos termos informados.
O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo sai da reunião.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA OLIVAL SO-
CIAL – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE OLIVAL – PROCESSO 264/15 – UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/50763
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento de taxas de publicidade, 
no montante de € 600,24 (seiscentos euros e vin-
te e quatro cêntimos), solicitado pela Olival Social 
– Associação para o Desenvolvimento de Olival, 
Proc.º 264/15, União de Freguesias de Sandim, 
Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.
O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo entra na reunião.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE AVINTES – PROCESSO 318/15 – AV. 
DIOGO LEITE – CAIS DE GAIA
EDOC/2015/52089
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento de taxas de publicidade, 
no montante de € 372,00 (trezentos e setenta e 
dois euros), solicitado pela Junta de Freguesia de 
Avintes, Proc.º 318/15, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO POR M. COUTO AL-
VES – MARINA DE GAIA, LDA – PROCESSO 248/15 
– VÁRIOS LOCAIS
EDOC/2015/50769
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento de taxas de publicidade, 
no montante de € 1.170,45 (mil cento e seten-
ta euros e quarenta e cinco cêntimos), solicitado 
por M. Couto Alves – Marina de Gaia Ld.ª, Proc.º 
248/15, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE PUBLICIDADE, SOLICITADO POR HIDDEN HEA-
RING PORTUGAL – PROCESSO 324/15 – FREGUE-
SIA DE AVINTES
EDOC/2015/50758

Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento de taxas de publicidade, 
no montante de € 102,55 (cento e dois euros e 
cinquenta e cinco cêntimos), solicitado por Hidden 
Hearing Portugal, Proc.º 324/15, freguesia de Avin-
tes, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA 
TAXA DE COMPENSAÇÃO NO VALOR DE € 118.590,90 
(CENTO E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA 
EUROS E NOVENTA CÊNTIMOS) DECORRENTE DA 
REDUÇÃO DE ESPAÇO CEDIDO AO MUNICÍPIO NO 
ÂMBITO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 26/77 – 
PROCESSO 2350/15 - PL - UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRESTUMA
EDOC/2015/50756
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento total da taxa de compen-
sação no valor de € 118.590,90 (cento e dezoito 
mil quinhentos e noventa euros e noventa cênti-
mos), decorrente da redução de espaço cedido ao 
município, no âmbito do alvará de loteamento nº 
26/77 - Proc.º 2350/15 - PL, União de Freguesias 
de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAL DE UR-
BANIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO URBANÍSTICA, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VALADARES 
– PROCESSO 1686/15 – IAC – UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2015/50764
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento das taxas municipal de 
urbanização (TMU) e de compensação urbanística 
(TCU), no montante de € 87.506,02 (oitenta e sete 
mil quinhentos e seis euros e dois cêntimos) e in-
deferir o pedido de isenção de pagamento de taxa a 
título de emissão do alvará de licença de obras, so-
licitado pela Associação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Valadares, Procº 1686/15 - IAC, 
União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DEVIDA PELA PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO PRA-
ZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SOLICITADO PELA 
IGREJA EVANGÉLICA DA MADALENA – PROCESSO 



Nº 59 | novembro 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

14

Nº 139/10 – PL – FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2015/50770
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento de taxa devida pela pri-
meira prorrogação do prazo de execução de obras, 
no montante de € 1.263,76 (mil duzentos e ses-
senta e três euros e seis cêntimos), solicitado pela 
Igreja Evangélica da Madalena, Proc.º 139/10 - PL, 
Freguesia da Madalena, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXA 
A TÍTULO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 
PÚBLICO, SOLICITADO POR FERNANDO J. F. SAN-
TOS – PROCESSO 2599/15 – PL – UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA 
AFURADA
EDOC/2015/50766
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa do pagamento da taxa a título de taxa 
de licença de ocupação de espaço público, no mon-
tante de € 231,12 (duzentos e trinta e um euros e 
doze cêntimos), solicitado por Fernando J. F. Santos 
Proc.º 2599/15 - PL, União de Freguesias de Santa 
Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos infor-
mados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA 
PELO FORNECIMENTO DE PLANTAS SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO DO ORFEÃO DE VALADARES – 
PROCESSO 3676/15 - PL - UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2015/51195
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 27.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento de taxa pelo fornecimento 
de plantas, no montante de € 25,00 (vinte e cinco 
euros), solicitado pela Associação do Orfeão de Va-
ladares, Proc.º 3676/15 - PL, União de Freguesias 
de Gulpilhares e Valadares, nos termos informados.
OBTENÇÃO DE CONSENTIMENTO NA CEDÊNCIA DA 
EXPLORAÇÃO DE PRÉDIO A TERCEIRO, SOLICITA-
DO PELO PARQUEGIL – PROCESSO 2546/11 – PL, 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO 
PEDRO DA AFURADA
EDOC/2015/49343
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 15.10.2015”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, auto-
rizar a ParqueGil a ceder a exploração do prédio 
a terceiro, prosseguindo o processo urbanístico a 
normal tramitação, nos termos informados.
PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E HELENA DE LEMOS GON-
ÇALVES LOPES RELATIVO A CEDÊNCIA DE TERRE-
NO DESTINADO AO PROLONGAMENTO DA RUA B 
DO ALVARÁ DO LOTEAMENTO Nº 04/13 – RUA DOS 
GUIÕES 
EDOC/2015/52331
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia e Helena de Lemos 
Gonçalves Lopes, relativo a cedência de terreno 
destinado ao prolongamento da Rua B do Alvará do 
Loteamento nº 04/13 – Rua dos Guiões, nos ter-
mos protocolados.
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR EN-
TRE JOSÉ QUEIROZ DE SOUSA E MARIA LUÍSA 
FERREIRA DA SILVA, MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA, JUNTA DE FREGUESIA DE MADALENA E 
GAIURB – URBANISMO E HABITAÇÃO EM RELATIVO 
À AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA FREGUESIA DE 
MADALENA
EDOC/2015/52330
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Colaboração a celebrar entre José 
Queiroz de Sousa e Maria Luísa Ferreira da Silva, 
Município de Vila Nova de Gaia, Junta de Freguesia 
da Madalena e Gaiurb – Urbanismo e Habitação, 
relativo à ampliação do Cemitério da Freguesia de 
Madalena, nos termos protocolados.
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 
DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECI-
MENTO DE GESTÃO DE RESÍDUOS, SOLICITADO 
POR CONSTANTINO FERNANDES OLIVEIRA & FI-
LHOS SA – PROC.º 3247/15 - CERT
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
e submeter à aprovação da Assembleia Municipal 
a emissão de certidão de declaração de interesse 
público municipal do pedido de regularização de es-
tabelecimento de gestão de resíduos, solicitado por 
Constantino Fernandes Oliveira & Filhos SA – Proc.º 
3247/15 – CERT, nos termos informados.
PROPOSTA DE REGIME EXCECIONAL DE DISPENSA 
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DE PAGAMENTO DE TAXAS DEVIDAS POR OPERA-
ÇÕES URBANÍSTICAS OBJETO DE LEGALIZAÇÃO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 30.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Regime Excecional de Dispensa de Pagamento de 
Taxas devidas por Operações Urbanísticas Objeto 
de Legalização, nos termos informados, nomeada-
mente nas percentagens da dispensa a conceder 
(ponto 2 da proposta), que passarão a ser as se-
guintes: 
a) 50%, no caso de legalização de construções des-
tinadas a indústrias, armazém, prestações de servi-
ço, comércio, entre outras atividades económicas;
b) 75%, no caso de legalização de construções des-
tinadas a habitação própria e permanente dos re-
querentes;
c) 80%, no caso de legalização de obras inacaba-
das, na aceção do disposto no artigo 88º do RJUE.
Mais foi deliberado submeter o presente à aprova-
ção da Assembleia Municipal.
PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE UR-
BANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 29.10.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Regulamento Municipal de Urbanização e Edifica-
ção.
Mais foi deliberado submeter o presente à aprova-
ção da Assembleia Municipal.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONDUCENTE 
À CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE CURTO 
PRAZO (ATÉ AO MONTANTE DE € 7.500.000,00), 
NA MODALIDADE DE CONTA CORRENTE, NOS TER-
MOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 49º E 50º, AM-
BOS DA LEI Nº 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 09.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o procedimento administrativo conducente à con-
tratação 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 
49º e 50º, ambos da Lei nº 73/2013, de 3 de se-
tembro.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 

horas e 15 minutos, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presen-
te ata aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no nº 1 do art.º 34.º do CPA, e no nº. 1 do 
art.º 57º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro, 
bem como do n.º 1 do art.º 11.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado 
pelo Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu Manuela Fernanda da Rocha Garrido Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.2 ATA N.º 25
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
23 DE NOVEMBRO DE 2015
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Miguel 
Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;  
- A Senhora Vereadora Engª. Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª. Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa; 
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro;
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto;
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
PRESIDIU À REUNIÃO: 
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
SECRETARIOU A REUNIÃO: 
- A Senhora Diretora Municipal de Administração e 
Finanças, Dra. Manuela Garrido.
HORA DA ABERTURA: 17 HORAS.
HORA DE ENCERRAMENTO: 18 HORAS.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ATAS N.ºs 23 E 24 
DAS REUNIÕES DE CÂMARA REALIZADAS EM 30 
DE OUTUBRO DE 2015 (EXTRAORDINÁRIA) E 09 
DE NOVEMBRO DE 2015 (ORDINÁRIA), RESPETI-
VAMENTE
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
definitivamente as atas nºs 23 e 24 das reuniões 
de Câmara realizadas em 30 de outubro de 2015 
(extraordinária) e 09 de novembro de 2015 (ordi-
nária), respetivamente.
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PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE PREÇOS DE UTILIZA-
ÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DAS PEDRAS – NEL-
SON CARDOSO
EDOC/2015/52299
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.06”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de fixação de preços de utilização do Pa-
vilhão Municipal das Pedras – Nelson Cardoso, nos 
termos informados.
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DOS 
FUNDOS DE MANEIO
EDOC/2015/32847
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta de alteração do Regulamento dos Fun-
dos de Maneio, nos termos informados.
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
DO PARQUE DE CAMPISMO DA MADALENA
EDOC/2015/53902
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.16”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a prorrogação do contrato de concessão e de ex-
ploração do Parque de Campismo da Madalena à 
empresa Orbitur – Intercâmbio de Turismo SA, por 
mais um ano, com termo em 31 de dezembro de 
2016, reduzindo a respetiva área a uma dimensão 
máxima de 6ha, com opção pela área A, proposta 
pela concessionária, conforme planta em anexo e 
carta de proposta, nos termos informados.
PROTOCOLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO A CE-
LEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A FÁBRICA DA IGREJA DA PARÓQUIA DE 
MAFAMUDE – APOIO PARA MANUTENÇÃO E RES-
TAURO DA IGREJA PAROQUIAL E DE OBJETOS RE-
LIGIOSOS
EDOC/2015/55317
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de acordo de colaboração a celebrar en-
tre o município de Vila Nova de Gaia e a Fábrica 
da Igreja da Paróquia de Mafamude para apoio à 
manutenção e restauro da igreja paroquial e de ob-
jetos religiosos, nos termos protocolados.
RECURSO HIERÁRQUICO – PROPOSTA DE INDEFE-
RIMENTO E SUGESTÃO DE MODIFICAÇÃO DO TEOR 
DA ORDEM EMITIDA - PROCESSO 757/VT/2014 – 

PEDROSO E SEIXEZELO – INF.Nº 7572014/29 F
EDOC/2015/55156
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.17”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, inde-
ferir o recurso apresentado e que a ordem emiti-
da, na parte contestada, seja modificada, nos ter-
mos expostos na Informação nº 7572014_29F de 
09.10.2015. 
PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E AS FARMÁCIAS SOLIDÁRIAS 
FARMÁCIA ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA ES-
PERANÇA DE SANDIM; FARMÁCIA CENTRAL; FAR-
MÁCIA DA LIGA DAS ASSOCIAÇÕES DE SOCORROS 
MÚTUOS DE VILA NOVA DE GAIA; FARMÁCIA AR-
RÁBIDA; FARMÁCIA DAS DEVESAS; FARMÁCIA DE 
ARCOZELO TEIXEIRA DE SOUSA E MENDES, LDA; 
FARMÁCIA DE CANIDELO 2012, LDA; FARMÁCIA 
DIAS; FARMÁCIA GONÇALVES DIAS COSTA RIBEI-
RO; FARMÁCIA DA MADALENA; FARMÁCIA MATIAS; 
FARMÁCIA DA PORTELA – BANDEIRA PINTO & CA-
MARINHA, S.A.; FARMÁCIA SÃO FÉLIX – ANA ELI-
SABETE DE OLIVEIRA E PINHO
EDOC/2015/53015
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.06” 
O Sr. Vereador Dr. Elísio Pinto relativamente ao pre-
sente protocolo disse que importa enaltecer esta 
responsabilidade social das farmácias. Que é im-
portante a clausula nona do contrato, mas verifica-
-se uma diminuição no número das farmácias que 
aderiram, perguntando se houve algum motivo que 
justifique essa diminuição.
O Sr. Presidente disse que as diligências foram fei-
tas com todas as farmácias, mas, neste momen-
to, nem todas estão com arcaboiço financeiro para 
aderirem a um projeto em que têm de dispor de 
uma parcela de dinheiro. Que a Câmara Municipal 
também ponderou a hipótese de, no início do próxi-
mo ano, traduzir numa comparticipação financeira 
do Município para as farmácias, de forma a am-
pliar os limites de cedência dos medicamentos, mas 
também permitir dar fôlego às farmácias.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo a celebrar entre o município de Vila 
Nova de Gaia e as Farmácias Solidárias a seguir 
referenciadas e nos termos protocolados: Farmácia 
Associação Nossa Senhora da Esperança de San-
dim; Farmácia Central; Farmácia da Liga das Asso-
ciações de Socorros Mútuos de Vila Nova de Gaia; 
Farmácia Arrábida; Farmácia das Devesas; Farmá-
cia de Arcozelo Teixeira de Sousa e Mendes, Lda; 
Farmácia de Canidelo 2012, Lda; Farmácia Dias; 
Farmácia Gonçalves Dias Costa Ribeiro; Farmácia 
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da Madalena; Farmácia Matias; Farmácia da Portela 
– Bandeira Pinto & Camarinha, S.A. e Farmácia São 
Félix – Ana Elisabete de Oliveira e Pinho.
PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E PLATEIA 
D’EMOÇÕES – MUSICAL CINDERELA
EDOC/2015/45670
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.10”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de parceria a celebrar entre o município 
de Vila Nova de Gaia e a Plateia d’Emoções, para 
a apresentação do espetáculo musical “Cinderela”, 
nos termos protocolados.
PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E ETCETERA 
ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA – “OS MAIAS – EPISÓ-
DIOS DA VIDA ROMÂNTICA”
EDOC/2015/52782
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.10”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o protocolo de parceria a celebrar entre o município 
de Vila Nova de Gaia e ETCetera Associação Artís-
tica para apresentação do espetáculo teatral “Os 
Maias – Episódio da Vida Romântica”, nos termos 
protocolados.
CONTRATOS-PROGRAMA DE DESENVOLVIMEN-
TO DESPORTIVO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA DE 
2015/2016 RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO A 
CONCEDER ÁS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – AS-
SOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA A DE-
FICIÊNCIA INTELECTUAL (ANDDI); ASSOCIAÇÃO 
DE ANDEBOL DO PORTO; ASSOCIAÇÃO DE ATLE-
TISMO DO PORTO; ASSOCIAÇÃO DE BADMINTON 
DO PORTO; ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO 
PORTO; ASSOCIAÇÃO DE CANOAGEM DO NORTE 
DE PORTUGAL; ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO 
PORTO; ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO; 
ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO NORTE DE PORTU-
GAL; ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DO PORTO; AS-
SOCIAÇÃO DE REMO DO NORTE; ASSOCIAÇÃO DE 
TAEKWONDO DO PORTO; ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS 
DE MESA DO PORTO; ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL 
DO PORTO e ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DO PORTO - 
INF.DMASQV/2015
EDOC/2015/55032
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.17”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
os contratos-programa de desenvolvimento despor-
tivo para a época desportiva de 2015/2016, relati-

vos a apoio financeiro às associações desportivas a 
seguir referenciadas: Associação Nacional de Des-
porto para a Deficiência Intelectual (ANDDI); Asso-
ciação de Andebol do Porto; Associação de Atletis-
mo do Porto; Associação de Badminton do Porto; 
Associação de Basquetebol do Porto; Associação de 
Canoagem do Norte de Portugal; Associação de Ci-
clismo do Porto; Associação de Futebol do Porto; 
Associação de Natação do Norte de Portugal; Asso-
ciação de Patinagem do Porto; Associação de Remo 
do Norte; Associação de Taekwondo do Porto; As-
sociação de Tênis de Mesa do Porto; Associação de 
Voleibol do Porto e Associação de Ténis do Porto.
CONTRATO PROMESSA DE CEDÊNCIA DE TERRENO 
PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA MADALENA
EDOC/2015/55498
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a minuta do contrato de promessa de cedência, a 
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e 
a Junta de Freguesia da Madalena, de uma parcela 
de terreno, com a área de 1.858,00m2, destinada 
à ampliação do Cemitério da Madalena, nos termos 
informados.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO/PER-
CENTAGEM DE BILHETEIRA EM PARCERIA – ASSO-
CIAÇÃO MUSICAL SINFONIETTA
EDOC/2015/50225
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.10”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio no valor de 117,60€ à MAS - Associa-
ção Musical Sinfonietta, nos termos propostos.
PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UM MUSEU – CENTRO 
INTERPRETATIVO DAS PONTES NO LABORATÓRIO 
EDGAR CARDOSO
EDOC/2015/53384
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.11”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a constituição da equipa de trabalho que a nível 
municipal garanta o desenvolvimento dos estudos e 
procedimentos necessários ao projeto referido em 
epígrafe, em articulação com o representante da 
FEUP e que a seguir se designa: Eng.º Mota e Silva 
(coordenador); Arq.ª Dina Henriques; Engª Susana 
Paulino, nos termos informados.
O Senhor Vereador Firmino Jorge Anjos Pereira en-
trou na reunião.
PROPOSTA RELATIVA A TAXA MUNICIPAL DE DI-
REITOS DE PASSAGEM DO ANO 2016
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Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta relativa à Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem do Ano 2016, nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS POR SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA POLÍCIA MUNICIPAL NO EVEN-
TO “FESTA DE S. MARTINHO”, SOLICITADO PELA 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LE-
VER E CRESTUMA
EDOC/2015/50641
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.06”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas por serviços 
prestados pela polícia municipal no evento “Festa 
de S. Martinho”, solicitado pela União das Fregue-
sias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos ter-
mos informados.
MINUTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS RELACIONADAS 
COM SISTEMA DE MOBILIDADE E SERVIÇO PÚ-
BLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A CELE-
BRAR ENTRE A ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 
E O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/54397
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.12”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a minuta de Contrato Interadministrativo de dele-
gação de competências relacionadas com o sistema 
de mobilidade e serviço público de transporte de 
passageiros, a celebrar entre a Área Metropolitana 
do Porto e o Município de Vila Nova de Gaia.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
MINUTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO – 
RUA RIO DO VALE - 1ª MODIFICAÇÃO
EDOC/2015/54994
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.17”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a 1ª modificação à minuta de contrato interadmi-
nistrativo a celebrar entre o Município de Vila Nova 
de Gaia e a Junta de Freguesia de Arcozelo, para 
obras de requalificação da Rua Rio do Vale.

MINUTA DE CONTRATO – PROGRAMA DE DESEN-
VOLVIMENTO DESPORTIVO 2015/2016 A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E A ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO PORTO – 
DESENVOLVIMENTO DO TÊNIS DE MESA - ESCOLA
EDOC/2015/55026
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.17”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a minuta de contrato programa de desenvolvimen-
to desportivo 2015/2016 a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e a Associação de Ténis 
de Mesa do Porto, para o desenvolvimento do Ténis 
de Mesa – Escola.
Saíram da reunião o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Prof. Doutor Eduardo Vítor de Almeida 
Rodrigues e o Senhor Vereador Firmino Jorge Anjos 
Pereira.
MINUTA DE CONTRATO – PROGRAMA A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O 
CLUBE DE FUTEBOL DE OLIVEIRA DO DOURO – 
CONSTRUÇÃO DA 2ª FASE DO RECINTO DE JOGO
EDOC/2015/55497
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a minuta de contrato programa a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e o Clube de Futebol 
de Oliveira do Douro, para construção da 2ª fase do 
recinto de jogo.
Entraram na reunião o Senhor Presidente da Câma-
ra Municipal, Prof. Doutor Eduardo Vítor de Almeida 
Rodrigues e o Senhor Vereador Firmino Jorge Anjos 
Pereira.
MINUTA DE CONTRATO – PROGRAMA DE DESEN-
VOLVIMENTO DESPORTIVO 2015/2016 A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E ÁGUIAS SPORT GAIA – APOIO À AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS
EDOC/2015/55028
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.17”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a minuta de contrato programa de desenvolvimen-
to desportivo 2015/2016 a celebrar entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e Águias Sport Gaia, para 
apoio à aquisição de equipamentos.
MINUTA DE CONTRATO – PROGRAMA DE DESEN-
VOLVIMENTO DESPORTIVO 2015/2016 A CELE-
BRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E SPORTING CLUBE DE ARCOZELO – APOIO A PE-
QUENAS OBRAS
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EDOC/2015/55024
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.17”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a minuta de contrato programa de desenvolvimen-
to desportivo 2015/2016 a celebrar entre o Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia e o Sporting Clube de 
Arcozelo, para apoio a pequenas obras.
MINUTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A JUNTA 
DE FREGUESIA DE ARCOZELO – OBRAS DE REQUA-
LIFICAÇÃO DA RUA PADRE NUNES DE CAMPOS
EDOC/2015/55309
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a minuta de contrato interadministrativo de dele-
gação de competência a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Ar-
cozelo, para obras de requalificação da Rua Padre 
Nunes de Campos.
MINUTA DE ADENDA AO PROTOCOLO CELEBRADO 
COM O GAIENSE PARA A INICIATIVA “GAIA É FADO”
EDOC/2015/55315
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a minuta de adenda ao Protocolo celebrado entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e o Gaiense – Co-
municação e Eventos, Unipessoal Ld.ª, para a rea-
lização da iniciativa “Gaia é Fado”.
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO DE CULTU-
RA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2015/55311
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.17”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio no montante de 22.500,00 € (vinte e 
dois mil e quinhentos euros) ao Centro de Cultura 
e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, para a realização da Festa de 
Natal, nos termos propostos.
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO RANCHO FOLCLÓ-
RICO E CULTURAL DE NOSSA SENHORA DO MONTE 
PARA DESLOCAÇÃO A ENCONTRO DE FOLCLORE
EDOC/2015/55253
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, apenas 

no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.17”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, atribuir 
um subsídio no montante de 1.500,00 € (mil e qui-
nhentos euros) ao Rancho Folclórico e Cultural de 
Nossa Senhora do Monte, para deslocação a Encon-
tro de Folclore, nos termos propostos.
PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE SOCIAL – 
NÃO REALIZAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE PELA 
FEUP
EDOC/2015/46125
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para co-
nhecimento. 2015.11.17”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ANULAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONCURSAIS – 
2º E 3º GRAUS – DESPACHO 78/PCM/2015
EDOC/2015/55014
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.16”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO CHEFE DA “EQUI-
PA MULTIDISCIPLINAR DE ATIVIDADES EXTRA-
CURRICULARES E PROJETOS SOCIAIS
EDOC/2015/55503
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a designação da Dr.ª Carla Sofia Barbosa Soares 
Martins como Chefe de Equipa Multidisciplinar de 
Atividades Extracurriculares e Projetos Sociais, 
bem como da respetiva equipa constituída pelos se-
guintes elementos: Dr.ª Helena Sofia Meda da Cruz 
Coutinho e Mário João Ribeiro Fernandes Gomes, 
nos termos propostos.
AVALIAÇÃO DA SOLUÇÃO URBANÍSTICA PARA A 
FRENTE FLUVIAL DE SAMPAIO – CANIDELO, COM 
BASE NA INFORMAÇÃO DA DIREÇÃO MUNICIPAL 
DE URBANISMO E AMBIENTE, DE 18/11/2015
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.20”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
DELIBERAÇÃO, EM SEDE DE EXECUÇÃO DE SEN-
TENÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DO PROCESSO Nº 
1173/06.4BEPRT-A – QUE MOVEU JOSÉ MIGUEL 
& IRMÃO S.A., JOSÉ MIGUEL DE SOUSA ALVES E 
ANASTÁCIA RIBEIRO FREITAS CONTRA A CÂMARA 
MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA, NOS TERMOS 
DA INFORMAÇÃO DA GAIURB – URBANISMO E HA-
BITAÇÃO EM DE 19.11.2015
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Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.20”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
que os terrenos dos exequentes, José Miguel & Ir-
mão SA, José Miguel de Sousa Alves e Anastácia 
Ribeiro Freitas, devidamente delimitados a azul na 
planta anexa e que faz parte integrante da Infor-
mação da Gaiurb – Urbanismo e Habitação EM de 
2015/11/19, possuem a capacidade construtiva de 
81.269m2. Por razões de ordem urbanística, consi-
dera-se, no entanto, que a totalidade da capacidade 
construtiva conferida aos prédios dos exequentes, 
por via do contrato-promessa e em execução da 
sentença judicial, deverá ficar contida nas parcelas 
a nascente da designada VL9, nos termos informa-
dos.
EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ARRUAMENTO PÚBLI-
CO ENTRE A ÁREA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO 
DA IGREJA DA MADALENA E A RUA DA ALDEIA 
NOVA
EDOC/2015/55496
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
os contratos a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e os proprietários das parcelas a ce-
der ao Município, para execução do arruamento pú-
blico entre a Área de Ampliação do Cemitério da 
Igreja da Madalena e a Rua da Aldeia Nova, nos 
termos informados.
EXPROPRIAÇÃO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO 
DESTINADAS À REQUALIFICAÇÃO URBANA DA RUA 
DO PRADO E RUA DAS AMEIXOEIRAS, UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE VALADARES E GULPILHARES
EDOC/2015/54496
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o novo montante de 30.000,00 € (trinta mil euros) 
a atribuir ao expropriado Damião Vieira da Fonse-
ca, a título de indemnização pela expropriação da 
Parcela A do Processo de Expropriação de 2 par-
celas, sitas na União das Freguesias de Valadares 
e Gulpilhares, do concelho de Vila Nova de Gaia, 
destinadas à requalificação Urbana da Rua do Prado 
e da Rua das Ameixoeiras, nos termos informados.
RETIFICAÇÃO AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA 
DE GAIA E O GAIA SEMANÁRIO, APROVADO NA 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 20 DE JULHO DE 2015 – 
ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA ENTIDADE
EDOC/2015/35476

Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a alteração da denominação da entidade do proto-
colo celebrado entre o Município de Vila Nova de 
Gaia e o Gaia Semanário para “NARRATIVAPELATI-
VA LDª”, nos termos informados.
Saiu da reunião a Senhora Vereadora Eng.ª Maria 
Mercês Duarte Ramos Ferreira.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DESPORTI-
VO EM REGIME DE AVENÇA MENSAL PELO PERÍO-
DO DE 1 ANO - 2015
EDOC/2015/50149
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Aquisição de Serviços, por Ajuste Direto, à em-
presa “VAM Arquitetos Ldª”, pelo valor de 7.200,00 
€ + IVA (600,00€ + IVA/mês) durante 12 meses, 
nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL INTERPOSTA NO TRIBU-
NAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO POR 
PROPEL - PRODUTOS DE PETRÓLEO, LDA, CONTRA 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA – 
PROCESSO Nº 1490/14.OBEPRT
EDOC/2014/34430
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.10.30”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
AÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL Nº 3037/14.9BE-
PRT DA 1ª. U. O. DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E 
FISCAL DO PORTO POR MOSTEIRO DE GRIJÓ – EM-
PREENDIMENTOS TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, 
S.A. CONTRA O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
EDOC/2015/53285
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.10”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONDUCEN-
TE 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 49º E 50º, AMBOS 
DA LEI Nº 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO
EDOC/2015/54662
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Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 2015.11.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 13.11.2015 
que aprovou a alteração da taxa de referência – 
Euribor a 6 meses e/ou Euribor 12 meses, apurada 
em função da média aritmética simples das cota-
ções diárias do mês anterior ao período da conta-
gem dos juros, nos termos informados.
ALTERAÇÃO DA ESCRITURA DE CEDÊNCIA EM RE-
GIME DE SUPERFÍCIE CELEBRADA COM A ASSO-
CIAÇÃO DA CASA DOS PROFESSORES/EDUCADO-
RES DE GAIA
EDOC/2015/49526
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência à Associação da Casa dos Professores/
Educadores de Gaia, em regime de Direito de Su-
perfície, por um período de 75 anos, de 2 parce-
las de terreno (uma com 4.883m2 e outra com 
714m2), perfazendo uma área total de 5.597,0m2, 
mantendo-se em tudo o resto o previsto na escri-
tura nº 85 celebrada em 12/10/2012, nos termos 
informados.
CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO AO JARDIM-
-ESCOLA JOÃO DE DEUS
EDOC/2015/49570
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a cedência à Associação de Jardins-Escolas João 
de Deus, em direito de superfície, pelo período de 
70 anos, da parcela de terreno com 1.324m2 que 
confronta com o Jardim Escola João de Deus, nos 
termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A QUINTA DOS 
SONHOS, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS 
DO MARMOIRAL 
EDOC/2015/52559
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, solicitado 
pela Associação de Pais do Marmoiral, para a deslo-
cação à Quinta dos Sonhos.

PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A VILA PRAIA DE 
ÂNCORA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2015, SO-
LICITADO PELO HÓQUEI CLUBE DE PAÇO DO REI
EDOC/2015/54696
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para a deslo-
cação a Vila Praia de Âncora no dia 15 de novembro 
de 2015, solicitado pelo Hóquei Clube de Paço do 
Rei, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A ARGONCILHE 
NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2015, SOLICITADO 
PELO VILA FUTEBOL CLUBE
EDOC/2015/52377
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para a deslo-
cação a Argoncilhe no dia 01 de novembro de 2015, 
solicitado pelo Vila Futebol Clube, nos termos infor-
mados.
Entrou na reunião a Senhora Vereadora Eng.ª Maria 
Mercês Duarte Ramos Ferreira.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A VISITA DE ES-
TUDO AO MUSEU DO PAPEL MOEDA NOS DIAS 10 
E 12 DE NOVEMBRO DE 2015, SOLICITADO POR 
SUSANA JACINTO - ESCOLA DO MEIRAL
EDOC/2015/52912
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para a deslo-
cação à visita de estudo ao Museu do Papel Moeda 
nos dias 10 e 12 de novembro de 2015, solicitado 
pela Escola do Meiral (Agrupamento D. Pedro I – 
Canidelo), nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATU-
RAS MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A PAREDES 
NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2015, SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE GAIA
EDOC/2015/53054
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Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para a des-
locação a Paredes no dia 14 de novembro de 2015, 
solicitado pela Associação de Pais de Gaia, nos ter-
mos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO A LISBOA NO DIA 
07 DE NOVEMBRO DE 2015, SOLICITADO PELA AS-
SOCIAÇÃO DAS COLETIVIDADES DE VILA NOVA DE 
GAIA
EDOC/2015/49373
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para a des-
locação a Lisboa no dia 07 de novembro de 2015, 
solicitado pela Associação das Coletividades de Vila 
Nova de Gaia, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA TOTAL OU PARCIAL DE PA-
GAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
MUNICIPAIS PARA DESLOCAÇÃO ENTRE O CLIPHO-
TEL E A HERANÇA MAGNA NOS DIAS 26, 27, 28 
E 29 DE NOVEMBRO DE 2015, SOLICITADO PELA 
ESCOLA E PRODUÇÕES DE DANÇA RITMO AZUL
EDOC/2015/54676
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa total de pagamento de taxas devidas 
pela utilização de viaturas municipais, para a des-
locação entre o Cliphotel e a Herança Magna, nos 
dias 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2015, solici-
tado pela Escola e Produções de Dança Ritmo Azul 
nos termos informados
EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA RELATI-
VO à ALIENAÇÃO DE PRÉDIO SITO NA RUA CABO 
SIMÃO, 197, SANTA MARINHA, UNIÃO DAS FRE-
GUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA 
AFURADA, INSCRITO NA RESPETIVA MATRIZ UR-
BANA SOB O ARTIGO U – 5966º E – REQUERENTE: 
DIANA SOVERAL OSÓRIO DA FONSECA GASPAR 
POÇAS MARTINS
EDOC/2015/42424
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.06”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, não 
exercer o direito de preferência relativo à alienação 
de prédio sito na Rua Cabo Simão, nº 197, União de 
Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afura-
da, solicitado por Diana Soveral Osório da Fonseca 
Gaspar Poças Martins, nos termos informados.
RECLAMAÇÃO GRACIOSA DE ATO DE LIQUIDAÇÃO 
DE TAXA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL PARA O 
ANO DE 2015 DEDUZIDA POR “BRISA” – CONCES-
SÃO RODOVIÁRIA – 113/DCAJRM
EDOC/2015/51132
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.06”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, inde-
ferir a reclamação graciosa de ato de liquidação 
de taxa municipal de proteção civil para o ano de 
2015 deduzida por “Brisa, Concessão Rodoviária, 
SA”, nos termos da Informação nº 113/DCAJRM de 
04.11.2015.
HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE SUCATA – 
PROCEDIMENTO 1/2015 
EDOC/2014/52649
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.06”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o procedimento de “Alienação, em hasta pública, 
sob a forma de sucata, de veículos removidos da 
via pública que, de acordo com o Código da Es-
trada, se encontrem em condições legais de serem 
considerados adquiridos pelo Município, bem como 
de matérias ferrosas provenientes da atividade do 
Município, que durante o período contratual venham 
a ser considerados dispensáveis, a ser executado 
pelo prazo de um ano ou até que o montante de 
receita proveniente da alienação atinja o valor de 
€75.000,00 (setenta e cinco mil euros) ”, tomando 
como base o preço de 256,00€/tonelada, anexando 
para o efeito processo de alienação constituído por 
Edital da Hasta Pública, Condições Gerais da Aliena-
ção e Condições Técnicas, bem como, a composição 
da respetiva comissão de acompanhamento, nos 
termos da Informação INT-CMVNG/2015/28433 de 
02.11.2015.
PROPOSTA DO ESTORNO DO VALOR REMANESCEN-
TE DE € 1.648,40 (MIL SEISCENTOS E QUARENTA E 
OITO EUROS E QUARENTA CÊNTIMOS), DO PROTO-
COLO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO 
CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL - APPACDM
EDOC/2015/47904
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, apenas 
no original.
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Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.10”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o estorno do valor remanescente de €1.648,40 
(mil seiscentos e quarenta e oito euros e quarenta 
cêntimos) do Protocolo de Acordo de Colaboração 
celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia e 
a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Ci-
dadão Deficiente Mental – APPACDM, nos termos 
informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS 
E ESPAÇOS PÚBLICOS

POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (SINAL STOP) 
RUA PEDRA DO COUTO, FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2015/46965
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.10”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua Pedra do 
Couto, freguesia de Canidelo, nos termos informa-
dos.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, RUA DO COR-
GO, JUNTO À ESCOLA EB1 DO VISO, FREGUESIA 
DE CANIDELO
EDOC/2015/44307
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.10”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua do Corgo 
junto à Escola EB1 do Viso, freguesia de Canidelo, 
nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DAS 
LUZES – SANTA MARINHA
EDOC/2015/45353
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.10”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua das Luzes, 
União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro 
da Afurada, nos termos informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO EM DIVERSOS 
ARRUAMENTOS - CANIDELO
EDOC/2015/52034
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.17”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito em diversos arru-
amentos, freguesia de Canidelo, nos termos infor-
mados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DA 

TOUCE E TRAVESSA DA TOUCE – VILAR DO PARA-
ÍSO
EDOC/2015/45446
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.17”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a Postura Municipal de Trânsito na Rua da Touce e 
Travessa da Touce, freguesia de União de Fregue-
sias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos 
informados.
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA MA-
NUEL FRANCISCO BRITO, MADALENA
EDOC/2015/49698
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.17”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a Postura Municipal de Trânsito na Rua Manuel 
Francisco Brito, freguesia da Madalena, nos termos 
informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO 
SOCIAL

PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. COSTA MA-
TOS
EDOC/2015/44022
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.06”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas municipais pela 
utilização da Piscina Maravedi, pelos alunos do 7º 
ano da disciplina de Natação, solicitado pelo Agru-
pamento de Escolas Dr. Costa Matos, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
POR MARISA CARVALHO REIS
EDOC/2015/21864
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas municipais pela 
utilização das piscinas municipais por Tiago Rafael 
Reis Silva, solicitado por Marisa Carvalho Reis, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
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MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
PELA ASSOCIAÇÃO CONSELHO DE SENIORES DOS 
PROPRIETÁRIOS DA URBANIZAÇÃO VILA D’ESTE
EDOC/2015/42637
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas municipais pela 
utilização da piscina municipal de Vila d’Este, soli-
citado pela Associação Conselho de Seniores dos 
Proprietários da Urbanização de Vila d’Este, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
MUNICIPAIS PELA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS (PISCINAS MUNICIPAIS) SOLICITADO 
PELOS UTENTES DA APPDA NORTE
EDOC/2015/52313
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.06”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas municipais pela 
utilização das piscinas municipais, solicitado pela 
APPDA Norte - Associação Portuguesa para as Per-
turbações do Desenvolvimento e Autismo, nos ter-
mos informados.
PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE ESCALÕES DE AÇÃO 
SOCIAL ESCOLAR
EDOC/2015/52990
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.06”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a atribuição dos escalões A e B aos alunos cons-
tantes da listagem anexa à Informação nº 5/2015 
DME de 2015.11.04, para efeitos da aplicação das 
medidas de ação social escolar, nas modalidades de 
apoio alimentar, alojamento, auxílios económicos e 
acesso a recursos pedagógicos, constantes no Des-
pacho nº 8452-A/2015 de 31 de julho de 2015 e 
destinadas às crianças da educação pré-escolar e 
aos alunos do 1º ciclo do ensino básico.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEI-
ROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SOLICI-
TADO POR SANDRA MARIA DA COSTA ARAÚJO
EDOC/2015/27365
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa relativa a serviços 
prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova 

de Gaia, solicitado por Sandra Maria da Costa Araú-
jo, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEI-
ROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SOLICI-
TADO POR JOÃO CARLOS DA SILVA
EDOC/2015/21160
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa relativa a serviços 
prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova 
de Gaia, solicitado por João Carlos da Silva, nos 
termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA RE-
LATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEI-
ROS SAPADORES DE VILA NOVA DE GAIA, SOLICI-
TADO POR DEOLINDA VALENTE DESIRAT
EDOC/2015/22350
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.18”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxa relativa a serviços 
prestados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova 
de Gaia, solicitado por Deolinda Valente Desirat, 
nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
A TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E MUNI-
CIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR MA-
RIA DO ROSÁRIO DA SILVA ALVES – PROCESSO 
5089/12-PL – FREGUESIA SANDIM
EDOC/2015/38843
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.13”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas a título de licen-
ça de construção e municipal de urbanização, no 
montante global de € 772,26 (setecentos e seten-
ta e dois euros e vinte e seis cêntimos), solicitado 
por Maria do Rosário da Silva Alves – Processo nº 
5089/12-PL, União de Freguesias de Sandim, Oli-
val, Lever e Crestuma, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
A TÍTULO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E MUNI-
CIPAL DE URBANIZAÇÃO, SOLICITADO POR AR-
MANDO VENTURA VIEIRA DA SILVA – PROCESSO 
1308/15-PL – FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2015/28400
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2015.11.13”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento de taxas a título de licença 
de construção e municipal de urbanização, montan-
te global de € 315,00 (trezentos e quinze euros), 
solicitado por Armando Ventura Vieira da Silva, nos 
termos informados.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 
E AMBIENTE

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 52,78 (CINQUENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DA “MEGA AULA DE ZUMBA – LUTA 
CONTRA O CANCRO”, SOLICITADO PELA JUNTA DE 
FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2015/52678
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no valor 
de € 52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos), relativa à realização da “Mega Aula de 
Zumba – Luta contra o Cancro”, solicitado pela Jun-
ta de Freguesia de Avintes, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 106,39 (CENTO E SEIS EU-
ROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À RE-
ALIZAÇÃO DO “MAGUSTO COM MÚSICA AO VIVO”, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO ZELADORA EM-
PREENDIMENTO SOCIAL (AZES)
EDOC/2015/52636
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no valor 
de € 106,39 (cento e seis euros e trinta e nove 
cêntimos), relativa à realização do “Magusto com 
Música ao Vivo”, solicitado pela Associação Zela-
dora Empreendimento Social (AZES), nos termos 
informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 71,39 (SETENTA E UM EU-
ROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À RE-
ALIZAÇÃO DAS “FESTIVIDADES DE S. MARTINHO 
– V MAGUSTO ”, SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO 
DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR DE TEC-
NOLOGIA DA SAÚDE DO PORTO
EDOC/2015/53824
Foi presente o documento referido em epígrafe que 

se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no valor 
de € 71,39 (setenta e um euros e trinta e nove cên-
timos), relativa à realização das “Festividades de S. 
Martinho – V Magusto aeESTSP”, solicitado pela As-
sociação de Estudantes da Escola Superior de Tec-
nologia da Saúde do Porto, nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 99,39 (NOVENTA E NOVE 
EUROS E TRINTA E NOVE CÊNTIMOS) RELATIVA À 
REALIZAÇÃO DE “NOITE DE FADO”, SOLICITADO 
PELA UNIÃO DESPORTIVA DE VILAR DO PARAÍSO
EDOC/2015/53737
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no valor 
de € 99,39 (noventa e nove euros e trinta e nove 
cêntimos), relativa à realização de “Noite de Fado”, 
solicitado pela União Desportiva de Vilar do Paraíso, 
nos termos informados.
PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO NO VALOR DE € 52,78 (CINQUENTA E DOIS 
EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS) RELATIVA 
À REALIZAÇÃO DO CONVÍVIO DOS “AMIGOS DO 
CURRO”, SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA 
DE CANELAS
EDOC/2015/54337
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 70, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a dispensa parcial de pagamento da taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, no va-
lor de € 52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e 
oito cêntimos), relativa à realização do convívio dos 
“Amigos do Curro”, solicitado pela Junta de Fregue-
sa de Canelas, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EM
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAL DE UR-
BANIZAÇÃO E DE TAXA A TÍTULO DE EMISSÃO DO 
ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LICENÇA DE OBRAS, 
SOLICITADO POR JOÃO COSTA MILHEIRO DE OLI-
VEIRA – PROCESSO 1943/09 - PL – UNIÃO DE FRE-
GUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
EDOC/2015/52951
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
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se anexa no final por fotocópia sob o nº 71, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa municipal de ur-
banização no montante global de €29,52 (vinte e 
nove euros e cinquenta e dois cêntimos) e indeferir 
o pedido de isenção de pagamento de taxa a título 
de emissão do aditamento ao alvará de licença de 
obras, solicitado por João Costa Milheiro de Oliveira 
– Processo nº 1943/09 – PL, União de Freguesias 
de Grijó e Sermonde, nos termos informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAL DE 
URBANIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO URBANÍSTI-
CA, SOLICITADO PELA MOLDIFLEX – INDÚSTRIA 
DE MOLDES E FLEXOGRÁFICOS, LDA – PROCESSO 
596/15 – PL – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SERZE-
DO E PEROSINHO
EDOC/2015/52950
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 72, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a 100% a ISENÇÃO de pagamento das taxas muni-
cipal de urbanização e de compensação urbanísti-
ca, solicitado pela Moldiflex – Indústria de Moldes e 
Flexográficos Ld.ª – Processo nº 596/15 - PL, União 
de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos 
informados.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS A 
TÍTULO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO, SOLICITADO 
PELO COLÉGIO DE NOSSA SENHORA DA BONANÇA 
– PROCESSO 339/67 – PL – UNIÃO DE FREGUE-
SIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
EDOC/54360
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 73, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa a título de licen-
ça de utilização, no montante global de € 4.178,20 
(quatro mil cento e setenta e oito euros e vinte 
cêntimos), solicitado pelo Colégio de Nossa Senho-
ra da Bonança – Processo nº 339/67 - PL, União 
de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos 
informados.
DESPEJO DE JÚLIO RODRIGUES MARQUES, ARREN-
DATÁRIO DA HABITAÇÃO SITA NA RUA DA PEDRA 
MOURA, Nº 286, R/C DIR., EMPREENDIMENTO D. 
ARMINDO LOPES COELHO, FREGUESIA DE OLIVAL 
– OFÍCIO Nº 2047.15.GS.CA DA GAIURB URBANIS-
MO E HABITAÇÃO, EM
EDOC/2015/54546
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 74, apenas 
no original.

Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Júlio Rodrigues Marques, arrendatário 
da habitação sita na Rua da Pedra Moura, nº 286, 
r/c Dt.º, Empreendimento D. Armindo Lopes Coe-
lho, União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever 
e Crestuma, nos termos da Informação nº 52.15.
DAJ.HAB e respetivo relatório final da Gaiurb Urba-
nismo e Habitação EM.
DESPEJO DE VÂNIA PATRÍCIA DE JESUS CASTRO, 
ARRENDATÁRIA DA HABITAÇÃO SITA NA RUA DO 
MONTE GRANDE, Nº 295, 1º DIR., EMPREENDI-
MENTO D. ARMINDO LOPES COELHO, UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LEVER E CRES-
TUMA – OFÍCIO Nº 2045.15.GS.CA DA GAIURB UR-
BANISMO E HABITAÇÃO, EM
EDOC/2015/54543
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 75, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Vânia Patrícia de Jesus Castro, arren-
datária da habitação sita na Rua do Monte Grande, 
nº 295, 1º Dir., Empreendimento D. Armindo Lo-
pes Coelho, União de Freguesias de Sandim, Olival, 
Lever e Crestuma, nos termos da Informação nº 
49.15.DAJ.HAB e respetivo relatório final da Gaiurb 
Urbanismo e Habitação EM.
DESPEJO DE RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, AR-
RENDATÁRIO DA HABITAÇÃO SITA NA TRAV. QUIN-
TA DAS FACAS, Nº 114, 2º ESQ., EMPREENDIMEN-
TO ALBERTO MARTINS ANDRADE, FREGUESIA DE 
SÃO FÉLIX DA MARINHA – OFÍCIO Nº 2044.15.
GS.CA DA GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO, EM
EDOC/2015/54547
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 76, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 13.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o despejo de Rodrigo Alves de Oliveira, arrendatá-
rio da habitação sita na Travessa Quinta das Facas, 
nº 114, 2º Esq.º, Empreendimento Alberto Martins 
Andrade, Freguesia de São Félix da Marinha, nos 
termos da Informação nº 50.15.DAJ.HAB e respeti-
vo relatório final da Gaiurb Urbanismo e Habitação 
EM.
RELATÓRIO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – OU-
TUBRO 2015
EDOC/2015/53160
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 77, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 06.11.2015”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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ÁGUAS DE GAIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS DE VOZ E DADOS 
COMO COMODATO DE EQUIPAMENTO- PEDIDO DE 
DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA ORÇAMENTAL SO-
LICITADO PELAS ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE 
GAIA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 78, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a declaração de Suficiência orçamental a que se re-
fere o nº. 4 do artigo 5º. da Lei nº. 98/97, de 26 
de Agosto.
CONTRATO PROGRAMA COM AS ÁGUAS E PARQUE 
BIOLÓGICO DE GAIA, EM A TÍTULO DE COMPAR-
TICIPAÇÃO FINANCEIRA PELAS ATIVIDADES DE-
SENVOLVIDAS PELO PARQUE BIOLÓGICO ENTRE 
1/1/2015 E 30/06/2015
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 79, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o contrato-programa a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e as Águas e Parque Biológico 
de Gaia EM, SA para 2015, para definição das con-
dições a que as partes se obrigam pela prossecu-
ção das atividades do Parque Biológico, no período 
compreendido entre 01 de janeiro e 30 de junho de 
2015, pela não concretização plena da internaliza-
ção deliberada na reunião da Assembleia Municipal 
de Vila Nova de Gaia de 04 de dezembro de 2014.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.

DIVERSOS
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA RE-
LATIVA À UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL, SOLICITADO PELOS “ARTISTAS 
DE GAIA” – COOPERATIVA CULTURAL, CRL – PRO-
CESSO Nº 49/15
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 80, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa relativa à utiliza-
ção do auditório da Assembleia Municipal, solicita-
do pelos “Artistas de Gaia” – Cooperativa Cultural 
CRL – Processo nº 49/15.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA RE-
LATIVA À UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSEM-
BLEIA MUNICIPAL, SOLICITADO PELA ANDDI POR-
TUGAL – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO 
PARA A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL – PROCESSO 
Nº 50/15

Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 81, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção de pagamento da taxa relativa à utiliza-
ção do auditório da Assembleia Municipal, solicita-
do pela ANDDI Portugal – Associação Nacional de 
Desporto para a Deficiência Intelectual – Processo 
nº 50/15.
Foi presente o RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 82, 
apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
O Senhor Presidente propôs a inclusão de um ponto 
na ordem de trabalhos, o que foi aceite por todos 
os presentes.
ADENDA RETIFICATIVA AO PROTOCOLO DE ACOR-
DO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIAÇÃO “AMIGOS DO 
SOLAR DOS CONDES DE RESENDE – CONFRARIA 
QUEIROSIANA” – APOIO À PUBLICAÇÃO DE UM RO-
TEIRO SOBRE PATRIMÓNIO DE VILA NOVA DE GAIA
Foi presente o documento referido em epígrafe que 
se anexa no final por fotocópia sob o nº 83, apenas 
no original.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 19.11.2015”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a retificação do protocolo de Acordo de Colaboração 
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Asso-
ciação “Amigos do Solar dos Condes de Resende – 
Confraria Queirosiana”
O Senhor Presidente deu início à INTERVENÇÃO 
DOS SENHORES MUNÍCIPES
RAQUEL CRISTINA MARTINS DA SILVA: Referiu-se 
à pavimentação da rua da Âncora, em Gulpilhares, 
dizendo que a referida artéria não se encontra pa-
vimentada, que são efetuados despejos de lixo do-
méstico no local e que os moradores já se manifes-
taram por escrito à Câmara, sobre esta situação. 
Disse que em julho de 2015, a pedido dos mora-
dores, foi feito o saneamento na rua pelas Águas 
de Gaia. Que está a construir uma moradia na re-
ferida rua e para obter a licença de habitabilidade, 
a Gaiurb obrigou-a a fazer parte da rua. Disse não 
concordar com o exigido porque não pode suportar 
o custo da pavimentação de parte da rua. Solicitou 
que a Câmara proceda à pavimentação da referida 
via, porque não é a única interessada. Disse que o 
Sr. Vice-Presidente já se deslocou ao local para a 
análise da situação, pelo que, solicitou a resolução 
da questão.
ALBERTO SILVA FERNANDES: Solicitou a pavimen-
tação da Travessa das Bouças, em Canidelo, a qual 
se encontra muito degradada.
O Sr. Presidente disse que a Câmara iniciou um pro-
cesso de pavimentações em vastas zonas do con-
celho, num montante de cerca de dois milhões de 
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euros, nomeadamente, em ruas estruturantes. Que 
a partir do momento que a Câmara Municipal as-
sumiu esta prioridade, admite que a consequência 
seja a demonstração ou a visibilidade de uma dis-
ponibilidade para resolver todos os problemas nes-
te domínio. Que Vila Nova de Gaia é um concelho 
muito grande e que a Câmara Municipal não con-
segue chegar a tudo, contudo, vai fazer uma apos-
ta muito forte no domínio das ruas. Disse que não 
se consegue resolver tudo de uma vez e também 
não se pode decidir em função das solicitações das 
pessoas, porque tem de ser em função de critérios 
objetivos. 
Relativamente à intervenção do Sr. Munícipe Alber-
to Silva Fernandes disse que os serviços camarários 
visitaram o local e concluíram que o mesmo não 
oferece qualquer perigo. Que as ruas de Canidelo 
têm sido muito intervencionadas e que a artéria re-
ferida pelo Sr. Munícipe é uma rua sem saída que 
serve os moradores que nela habitam, mas a Câ-
mara irá rapidamente suprir a situação.
Relativamente à intervenção da Srª Munícipe Raquel 
Cristina Martins da Silva disse que o Sr. Vice-Pre-
sidente esteve recentemente no local para análise 
da situação e que, de acordo com o regulamento 
municipal, quem tem de fazer as infraestruturas 
são os proprietários. Que a Câmara Municipal pode 
encontrar uma solução relativamente à suspensão 
da obrigação da pavimentação, para um contexto 
em que seja pavimentada toda a rua, contudo, o 
regulamento prevê que sejam os proprietários a 
assumir a realização das infraestruturas.
O Sr. Presidente sugeriu, e com a concordância de 
todos os Senhores Vereadores presentes, que a 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal se realizará 
no dia 14 de dezembro de 2015 e a Reunião Pública 
no dia 28 de dezembro de 2015.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 ho-
ras, o Senhor Presidente declarou encerrada a reu-
nião, da qual se elaborou a presente ata aprovada, 
por unanimidade, nos termos do disposto no nº 1 
do art.º 34.º do CPA, e no nº. 1 do art.º 57º. da Lei 
nº. 75/2013, de 12 de Setembro, bem como do n.º 
1 do art.º 11.º do Regimento da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na 
sua reunião de 2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora 
Municipal de Administração e Finanças e Secretária 
da presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

C.1. DESPACHOS

DESPACHO N.º 77/DAG/2015
Considerando, 
A subdelegação de competências que me foi con-
cedida pela Senhora Diretora Municipal de Adminis-
tração e Finanças, Dra. Manuela Garrido, através do 
despacho n°. 59/DMAF/2015, de 07 de setembro; t 
Que, de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de subdelegação de competências, me foi 
concedida expressamente a faculdade de subdele-
gação; 
Subdelego, de acordo com aprovação superior, que 
as funcionárias Hélia Fernandes Duarte Rodrigues, 
Anabela Almeida Moita, Paula Maria dos Santos Fon-
seca, Vânia Alexandra Fragoso Sousa, Maria Cristi-
na da Silva Sousa, Elisabete Marisa Silva Amorim 
Almeida no âmbito das funções a exercer no Posto 
de Atendimento Avançado do Município, na Loja do 
Cidadão do Arrábida Shopping, as seguintes com-
petências: 
1. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas 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. 
2. Autenticar e certificar os documentos referidos 
em 1.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 13 de no-
vembro 2015. 
A Diretora do Departamento de Administração Ge-
ral, Hermenegilda Cunha e Silva

DESPACHO Nº 78/PCM/2015
Procedimentos concursais - 2.º e 3.º grau

Conforme é do conhecimento geral, o Município 
encontra-se a diligenciar pela implementação de 
mecanismo de recuperação financeira municipal, 
na sequência da decisão judicial que obrigou ao pa-
gamento, em 30 dias, de 13,9 milhões de euros, no 
âmbito do processo referente à VL9, a que se junta 
a difícil situação da tesouraria municipal. 
A situação financeira do município, ainda em vio-
lação do limite legal de endividamento, impede a 
contratação de um empréstimo em moldes nor-
mais, sendo a alternativa um empréstimo no qua-
dro de um processo de saneamento financeiro, nos 
termos legais. 
O novo quadro jurídico das regras referentes aos 
pressupostos para saneamento financeiro, bem 
como o conteúdo dos respetivos planos e regras de 
acompanhamento, aprovado na Lei n.º 73/2013, de 
3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias 
Locais e das Entidades Intermunicipais - RFALEI) 
consta dos artigos 57º a 60º. 
Os municípios devem contrair empréstimos para 
saneamento financeiro, tendo em vista a reprogra-
mação da dívida e a consolidação de passivos fi-

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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nanceiros, quando ultrapassem o limite da dívida 
total previsto no art.º 52.º do RFALEI.
Os pedidos dos municípios que pretendam contrair 
empréstimos para saneamento financeiro devem 
ser instruídos com um estudo fundamentado sobre 
a situação financeira da autarquia e um plano de 
saneamento para o período a que respeita o em-
préstimo, que será apreciado pelos órgãos munici-
pais e pelo Tribunal de Contas. 
Este estudo, entre outros elementos, deve apresen-
tar as medidas específicas necessárias para atingir 
uma situação financeira equilibrada, desde logo 
porque será apreciado pelo Tribunal de Contas, que 
Visa o processo, nomeadamente no que respeita 
à contenção da despesa com o pessoal durante o 
período de saneamento financeiro, respeitando o 
princípio da otimização na afetação dos recursos 
humanos do município. 
Através do meu Despacho 64/PCM/2014, em 3 de 
novembro desse ano, foram nomeados, em regime 
de substituição, quatro dirigentes superiores, sete 
dirigentes intermédios de 1º grau e vinte e três di-
rigentes intermédios de 29 grau. 
As competências desenvolvidas pelos serviços téc-
nicos do Município têm sido, desde então, desen-
volvidas pelos dirigentes designados, ainda que, 
em algumas situações, o dirigente nomeado asse-
gure competências em mais do que uma unidade 
orgânica. 
Nessa medida e até conclusão deste processo de 
saneamento financeiro, entendo ser prudente a 
anulação da tramitação de processos que determi-
nem aumento de despesa com as rubricas de pes-
soal, mostrando, assim, o empenho do município 
na contenção financeira com a massa salarial, no-
meadamente com salários de chefias, uma vez que 
quero evitar todo e qualquer processo de rescisões 
laborais no enquadramento específico da Câmara 
Municipal. 
Face ao exposto, determino que os procedimentos 
concursais conducentes à designação de titulares 
de cargos de direção intermédia de 2º grau e 3º 
grau, a seguir identificados, sejam anulados, com 
todas as consequências legais daí decorrentes, 
mantendo-se os demais processos em tramitação. 
- Divisão de Coordenação, Assessoria Jurídica e Re-
gulamentação Municipal; 
- Divisão de Gestão de Pessoal; 
- Divisão de Fundos Estruturais e Candidaturas; 
- Divisão Financeira e de Execuções Fiscais; 
- Divisão de Projetos Estruturantes; 
- Divisão de Parques; 
- Divisão de Gestão Escolar e Recursos Educativos; 
- Divisão de Cultura e Juventude; 
- Divisão de Apoio às Empresas e ao Emprego; 
- Gabinete de apoio aos órgãos autárquicos; 
- Gabinete de Planeamento, Prevenção e Seguran-
ça; 

- Gabinete de Acompanhamento de Projetos e Can-
didaturas; e. 
- Gabinete de apoio à economia social. 
Em tempo oportuno, caso possível no primeiro tri-
mestre de 2016, a abertura dos procedimentos 
concursais anteriormente referidos será reavaliada. 
Após conhecimento desta decisão pela Exma. Câ-
mara, notifique-se candidatos e júri nomeado, pu-
blicitando-se a anulação dos procedimentos con-
cursais agora determinada. 
Paços do Município, 16 de novembro de 2015 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues) 

DESPACHO Nº 79/PCM/2015
Trabalho suplementar em 2016

O recurso à prestação de trabalho suplementar 
deve revestir carácter excecional, ficando reduzi-
do às situações urgentes e inadiáveis, devidamente 
justificadas. 
Os constrangimentos legais de recrutamento de 
novos trabalhadores para a administração pública, 
por um lado, e a integração de novas competências 
no Município, no âmbito dos equipamentos despor-
tivos e culturais e dos parques urbanos, por outro, 
impuseram que os serviços tivessem que executar 
as mesmas tarefas ou até, em determinadas situ-
ações, maior volume de competências, com insufi-
ciente número de trabalhadores. 
Tais circunstâncias contribuíram para o significativo 
aumento, em 2015, da rubrica do orçamento re-
ferente à despesa com trabalho suplementar, re-
alidade que não se compadece com a indiscutível 
obrigatoriedade de redução, em 2016, de despesa 
com tais rubricas, por força do processo de sane-
amento financeiro. Esta opção é compensatória da 
decisão perfeitamente assumida de evitar qualquer 
modelo de rescisões com trabalhadores da Câmara 
Municipal. 
Fica, assim, claro o empenho da Câmara Munici-
pal na manutenção dos seus trabalhadores vincu-
lados, mas também a necessidade de apresentar-
mos compromissos suficientemente rigorosos que 
garantam a conveniente apreciação do programa 
de saneamento financeiro por parte, entre outros, 
do Tribunal de Contas. 
Tal procedimento será igualmente equacionado no 
caso das prestações de serviços e avenças que ain-
da restam. 
Com o objetivo de assegurar quer uma gestão par-
tilhada, quer a responsabilização de todos os di-
rigentes, as propostas de prestação de trabalho 
suplementar para além de antecipadamente apre-
sentadas para meu despacho, devem conter fun-
damentação precisa da excecional necessidade, 
referência a limites legais aplicáveis, identificação 
do(s) trabalhador(es) necessários, data, horário 
previsível, local, forma de registo de assiduidade e 
descanso compensatório quando ao mesmo houver 
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lugar, assim como expresso parecer do dirigente 
máximo da unidade orgânica respetiva.
Sempre que possível, devem os serviços equacio-
nar alteração de organização do horário de trabalho 
dos colaboradores, de forma a evitar a necessidade 
de recurso à prestação de trabalho para além do 
horário normal. 
Considerando o exposto, até ao próximo dia 4 de 
dezembro os dirigentes superiores das unidades or-
gânicas que, no ano em curso, com regularidade, 
têm recorrido à disponibilidade dos colaboradores 
para além do horário de trabalho, devem apresen-
tar-me estudo e correspondente proposta relativa 
à necessidade imperiosa de recurso à figura do tra-
balho suplementar, para atempada apreciação, su-
ficientemente fundamentadas quanto à sua exce-
cionalidade e necessidade, não sendo admissíveis 
pedidos que consubstanciem juízos de teor mera-
mente conclusivo. 
Paços do Município, 16 de novembro de 2015 
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO Nº 80/DMAF/2015
Nos termos do Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais, Decreto-Lei n° 54-A/99, de 22 
de fevereiro e da Lei dos Compromissos e dos Pa-
gamentos em Atraso, Lei n.º 8/2012 de 21 de fe-
vereiro, na sua atual redação, impõe-se o seguinte 
procedimento relativamente à receção de faturas: 
Todas as faturas devem ser remetidas pelos forne-
cedores ao seguinte serviço municipal: 
- Direção Municipal de Administração e Finanças
- Divisão de Contabilidade e Tesouraria
- Gabinete de receção de faturas. 
Alertam-se os serviços municipais para o facto de 
não poderem rececionar quaisquer faturas, bem 
como, proceder à sua impressão, sob pena das 
mesmas não virem a ser reconhecidas pela Direção 
Municipal de Administração e Finanças, e conse-
quentemente, não poderem ser registadas e liqui-
dadas. 
De referir que, a responsabilidade pela receção e 
registo no Edolink das faturas, é da Divisão Admi-
nistrativa de Atendimento e Arquivo. 
Vila Nova de Gaia, de 25 de novembro de 2015 
A Diretora Municipal de Administração e Finanças, 
(Manuela Garrido)

D.1. Regulamento de Utilização do Centro de 
Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia

Preâmbulo
Em 27 de fevereiro de 2009, o Instituto do Des-
porto de Portugal, I.P. e o Município de Vila Nova 
de Gaia subscreveram um protocolo de cooperação 
para a construção do Centro de Alto Rendimento 
de Vila Nova de Gaia, adiante designado por CAR 
de Gaia.
A missão preconizada para os CAR é “atender prio-
ritariamente às necessidades da atividade das fe-
derações desportivas e visa prosseguir os seguintes 
objetivos: potenciar talentos desportivos; possibi-
litar estágios; integrar a investigação científica ao 
nível da performance desportiva; avaliar, controlar 
e otimizar o treino; aprofundar o desenvolvimento 
técnico; monitorizar resultados e detetar e selecio-
nar talentos desportivos”.
Cada Centro de Alto Rendimento é uma unidade 
operativa que abrange um conjunto específico e 
diversificado de instalações, equipamentos despor-
tivos e serviços de apoio multidisciplinar, cuja fi-
nalidade é a melhoria e otimização do rendimento 
desportivo, proporcionando aos praticantes de alto 
rendimento ou que integram seleções nacionais, as 
adequadas condições de preparação desportiva e 
de otimização da performance.
O Modelo de Gestão e Financiamento dos CAR foi 
sufragado em Conselho Nacional do Desporto, acei-
te pela gestão do Programa Operacional Temático 
de Valorização do Território — POVT — que cofinan-
ciou o projeto e aprovado em reunião do Conselho 
de Fundadores da Fundação do Desporto.
O presente Regulamento pretende estabelecer as 
condições de utilização e funcionamento do Centro 
de Alto Rendimento de Gaia, propriedade do Muni-
cípio de Vila Nova de Gaia. 
No que concerne à projeção dos custos e benefícios 
das medidas projetadas no presente Regulamento, 
para efeitos do artigo 99.º do Anexo ao Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro (que aprovou o novo 
Código de Procedimento Administrativo), sem pre-
juízo do estudo de viabilidade económico e finan-
ceiro que instruiu a candidatura ao financiamento 
comunitário, cumpre elencar, de forma sumária os 
mesmos:
CUSTO: Regulação do uso e ocupação dos equipa-
mentos e infraestruturas do Centro de Alto Ren-
dimento, através da fixação de condições reserva, 
acesso e interdição e ainda a fixação de preços de 
acesso e utilização.
BENEFÍCIO: Os custos descritos visam potenciar os 
benefícios inerentes à preservação e salvaguarda 
das condições gerais de acesso e exploração das 
instalações e infraestruturas do CAR maximizando 
as suas condições de operabilidade e funcionalida-
de.
O projeto do presente Regulamento, aprovado em 
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reunião de Câmara realizada em 20.07.2015, foi, 
em cumprimento do artigo 100º, n.º 3, alínea c) 
e 101º do Código do Procedimento Administrati-
vo, submetido a consulta pública, por um prazo de 
30 dias, para recolha de sugestões/participações, 
através do Aviso n.º 9228/2015, publicado no DR., 
2ª Série, n.º 166, em 26.08.2015, 
O Regulamento de Utilização do Centro de Alto 
Rendimento de Vila Nova de Gaia é elaborado ao 
abrigo do Decreto -Lei n.º 272/2009, de 01 de ou-
tubro, Portaria n.º 325/2010 de 16 de junho, artigo 
241.º da Constituição da República Portuguesa e 
das alíneas f) do n.º 1 do artigo 24.º, alínea k) do 
n.º 1 do artigo 33.º e alínea g) do artigo 25º, todos 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

PARTE I
Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objeto e âmbito de aplicação

O presente Regulamento estabelece as condições 
de utilização e funcionamento do Centro de Alto 
Rendimento de Vila Nova de Gaia.

Artigo 2.º
Localização e Designação

O Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, 
adiante designado por CAR de Gaia, localiza-se na 
Rua Entre Quintas, n.º 226 – Oliveira do Douro- 
Vila Nova de Gaia.

Artigo 3.º
Propriedade e gestão do equipamento

1 - O CAR de Gaia é propriedade do Município de 
Vila Nova de Gaia, sendo a sua gestão desportiva 
exercida pela Comissão de Gestão Local, adiante 
designada por CGL, conforme acordo de parceria 
celebrado com o Instituto do Desporto de Portugal, 
I.P.
2 - Compete à Câmara Municipal nomear um tra-
balhador, que será responsável pelos atos de ges-
tão corrente e pelo bom funcionamento do CAR de 
Gaia.
3 - Só é permitida a utilização das instalações des-
portivas com a presença de um técnico devidamen-
te credenciado para o efeito.

PARTE II
Comissão de Gestão Local

Artigo 4.º
Constituição

1 - Conforme estipulado no acordo de parceria em 
vigor para o CAR de Gaia, a CGL é constituída por 
um representante de cada uma das seguintes en-
tidades: Município de Vila Nova de Gaia, Instituto 
Português do Desporto e da Juventude, Federação 
Portuguesa de Ténis de Mesa e Federação Portu-

guesa de Taekwondo.
2 - O Município de Vila Nova de Gaia é representado 
pelo seu Presidente da Câmara, o qual poderá de-
legar a representação num diretor executivo, pre-
ferencialmente pertencente ao mapa de pessoal da 
Autarquia, de acordo com o modelo de gestão dos 
Centros de Alto Rendimento.

Artigo 5.º
Competências

Compete à CGL:
a) Coordenar o funcionamento e gerir desportiva-
mente as unidades do CAR de Gaia;
b) Promover e divulgar o CAR de Gaia, em articula-
ção com a Comissão Executiva de Gestão dos CAR, 
no âmbito da Fundação do Desporto;
c) Avaliar e implementar as melhores práticas com 
vista à rentabilização das infraestruturas;
d) Celebrar, ao abrigo da legislação em vigor, pro-
tocolos com o setor empresarial, escolas e universi-
dades ou outras instituições consideradas relevan-
tes;
e) Elaborar o plano anual de atividades; 
f) Elaborar o relatório de atividades e submeter à 
apreciação das Instituições representadas;
g) Elaborar projetos de desenvolvimento desportivo 
e organizar competições desportivas, apresentando 
as respetivas candidaturas à Fundação do Desporto 
para o respetivo cofinanciamento;
h) Dar parecer sobre os valores a pagar pela utiliza-
ção do CAR de Gaia, a aprovar pelo órgão municipal 
competente.

Artigo 6.º
Local e Periodicidade das Reuniões

A CGL reúne nas instalações do CAR de Gaia, com 
a periodicidade estabelecida no acordo de parceria 
em vigor.

PARTE III
Do Funcionamento do CAR de Gaia

Artigo 7.º
Interdições

É, expressamente, proibido nas instalações do CAR 
de Gaia:
a) Fumar;
b) Vender e consumir bebidas alcoólicas;
c) A entrada e permanência de animais no interior 
das instalações, salvo em situações em que a sua 
presença seja indispensável e justificável, nomea-
damente no caso de cães -guia para acompanha-
mento de invisuais ou cães pertencentes a forças 
de segurança e nos casos expressamente autoriza-
dos previamente pelo responsável.
d) O acesso às instalações por pessoas que de-
monstrem sinais evidentes de embriaguez.
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Artigo 8.º
Horário de Funcionamento

O horário de funcionamento é definido, anualmen-
te, pela CGL, sendo afixado na receção do CAR de 
Gaia.

Artigo 9.º
Identificação dos Funcionários

Os trabalhadores do CAR de Gaia devem encon-
trar-se identificados, em documento próprio para o 
efeito, no qual deve ser aposto o seu nome.

Artigo 10.º
Tabela de Preços

A utilização das instalações do CAR de Gaia está 
sujeita a pagamento dos valores estabelecidos na 
tabela aprovada pelo órgão municipal competente, 
a qual se encontra afixada na receção.

PARTE IV
Das Instalações

Artigo 11.º
Composição

O CAR de Gaia é composto pelas seguintes unida-
des:
a) Unidade de Ténis de Mesa, que inclui área des-
portiva, vestiários, balneários, instalações sanitá-
rias e ginásio;
b) Unidade de Taekwondo, que inclui área despor-
tiva, vestiários, balneários e instalações sanitárias;
c) Unidade de Alojamento que inclui área de rece-
ção, sala de convívio, gabinetes médicos, refeitório, 
ginásio e spa.

Artigo 12.º
Concessões de Exploração

Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, autorizar e fixar as respetivas 
condições gerais, de eventuais concessões de ex-
ploração de instalações do CAR de Gaia.

PARTE V
Da Admissão e condições de utilização do 

CAR de Gaia

Artigo 13.º
Direito de admissão

A utilização das instalações é permitida a:
a) Pessoas ou entidades desportivas federadas, em 
estágio no CAR de Gaia;
b) Acompanhantes, técnicos ou diretores das equi-
pas em estágio;
c) Pessoas singulares ou coletivas, não previstas 
nas alíneas anteriores desde que autorizadas pre-
viamente pela Câmara Municipal.

Artigo 14.º
Reserva e Ordem de Prioridade

1 - Os interessados na utilização regular das insta-
lações devem apresentar à CGL ou à Câmara Mu-
nicipal, até 31 de agosto, antes do início de cada 
época desportiva, um plano geral de utilização.
2 - As reservas não previstas no número anterior 
devem ser efetuadas, por correio eletrónico, com a 
antecedência mínima de 20 dias.
3 - A reserva só é valida após expressa confirmação 
por parte do CAR de Gaia.
4 - No caso de haver mais de um pedido de utili-
zação para o mesmo período (não se encontrando 
aqui incluídas as reservas já confirmadas) será ob-
servada a seguinte ordem de prioridade:
a) Município de Vila Nova de Gaia;
b) Federações Portuguesas de Ténis de Mesa e de 
Taekwondo;
c) Associações ou clubes com sede no concelho de 
Vila Nova de Gaia;
d) Outras Federações Desportivas Nacionais;
e) Outras Federações Desportivas Internacionais;
f) Atletas ou equipas nacionais;
g) Atletas ou equipas estrangeiras;
h) Outras entidades ou pessoas não enquadradas 
nas alíneas anteriores.
5 - Após verificação da ordem de prioridade, efetu-
ada de acordo com o número anterior, a reserva é 
confirmada, por data de entrada do pedido.

Artigo 15.º
Publicidade

1 - A publicidade referente a eventos desportivos 
que ocorram nas instalações do CAR poderá ser 
concessionada a empresas de publicidade, com as 
quais se poderão, cumpridos os requisitos legais 
aplicáveis, celebrar contratos com vista à obtenção 
de patrocínios de empresas ou entidades públicas 
ou privadas destinados a esses mesmos eventos.
2 - Qualquer outro tipo de publicidade reger-se-á 
pelo Regulamento Municipal aplicável.  

Artigo 16.º
Termo de responsabilidade

A utilização das instalações desportivas por qual-
quer pessoa ou entidade não federada está sujeita 
à assinatura de um termo de responsabilidade nos 
termos da legislação aplicável.

PARTE VI
Disposições Finais

Artigo 17.º
Responsabilidade em caso de perda, dano ou 

extravio
O CAR de Gaia não se responsabiliza por eventu-
ais perdas, danos, ou extravio de quaisquer bens 
ou dinheiro propriedade dos utilizadores que ocorra 
nas suas instalações.  



Nº 59 | novembro 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

www.cm-gaia.pt 33

Artigo 18.º
Danos ou prejuízos nas instalações

1 - Os utilizadores são responsáveis pelos prejuízos 
ou danos que provoquem nos equipamentos e nas 
instalações do CAR de Gaia.
2 - A reparação dos danos ou prejuízos será efetu-
ada sob a supervisão da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia.

Artigo 19.º
Fiscalização

1 - A fiscalização do cumprimento do presente Re-
gulamento, cabe aos técnicos e funcionários ao ser-
viço do CAR de Gaia, assim como aos diretores e 
coordenadores das Federações ou equipas de tra-
balho.
2 - Qualquer infração é, de imediato, transmitida 
ao Diretor executivo do CAR de Gaia e, posterior-
mente, à CGL.

Artigo 20.º
Dúvidas e Omissões

As dúvidas e omissões do presente Regulamento 
serão resolvidas por deliberação da Câmara Munici-
pal, sob proposta da CGL.

Artigo 21.º
Entrada em Vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia se-
guinte à sua publicação em Diário da República.

E.1. AVISOS

AVS-CMVNG/2015/993
DIVISÃO DE APOIO ÀS EMPRESAS E AO EMPREGO

AVISO
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
do Pelouro da Administração Geral Municipal, no 
uso das competências delegadas pelo Exmo. Sr.º 
Presidente da Câmara Municipal (Despacho n.º 14/
PCM/2014), faz saber que a candidatura à atribui-
ção dos locais de venda destinados à venda ambu-
lante durante as festividades de S. Gonçalo, no dia 
10 de Janeiro de 2016, sitos na Rua de S. Cristóvão 
de Mafamude, Rua Raimundo de Carvalho e Rua 
14 de Outubro, licenciados por despacho do Exmo. 
Sr.º Vereador do Pelouro das Atividades Económi-
cas Dr.ª José Guilherme Aguiar, decorrerá no perí-
odo compreendido entre os dias 30 de Novembro e 
04 de Dezembro.
Mais se informa a atribuição dos lugares far-se-á 
por ordem de entrada das candidaturas.
E para constar e devidos efeitos se faz o presente 
Aviso e outros de igual teor que vão ser afixados 
nos lugares públicos do concelho.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 23 de No-
vembro de 2015
O Vereador, Manuel Monteiro
Data de Publicitação: 27/11/2015

E.2. EDITAIS

EDT-CMVNG/2015/911
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 23 de novembro de 2015, 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 
23.11.2015.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 23 de outubro de 2015.
O Vereador, Manuel Monteiro
Data de Publicitação: 02/11/2015

EDT-CMVNG/2015/912
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 13/98
(Notificação aos proprietários dos lotes constantes 
do alvará de loteamento ao abrigo do n.º 3 do arti-

E. AVISOS E EDITAIS
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go 70.º do Regulamento Municipal de Taxas e Com-
pensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142/PCM/2013, com competência conferida 
pela Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 8 de Outubro 
de 2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 13/98, que incide sobre os lotes 7, 9 e 10, que 
tem como objetivo: 
1- A reorganização cadastral dos anteriores 3 lotes, 
que passam a ser constituídos por 6 lotes, desig-
nados por lotes 7A, 7B, 7C, 9, 10A e 10B, com di-
mensões equivalentes no seu valor total, mantendo 
na sua globalidade as características ocupacionais 
anteriormente associadas para o local;
2- A redução da área total de construção de 
35.078,00m2 para 35.060,00 m2 (menos 
18,00m2); 
3- A manutenção da cércea associada para o local 
de subcave, cave, r/chão e 5 andares; 
4- A manutenção do usos associados para o local 
de habitação coletiva e comercial para o lote 7A, 
agora designado de comércio e/ou serviços; 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 3849/14 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: 02/11/2015

EDT-CMVNG/2015/913
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 25/94
(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 8 de outubro 
de 2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 25/94 para o lote n.º 25, requerido em nome de 
RICARDO ALEXANDRE BERNARDO, LDA., que tem 
como objetivo a construção de volume anexo no 
logradouro posterior do lote, com 118,10m2 e o 
aumento da área de construção do edifício, através 
da construção de mezanino, com 128,80m2. 
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 3583/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º. Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 02/11/2015
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EDT-CMVNG/2015/914
(PROC. Nº 0648/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Praceta Pedreira de Albardo, jun-
to ao nº 148, freguesia de Grijó, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para a saúde pública, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 16 de outubro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/11/2015

EDT-CMVNG/2015/915
(PROC. Nº 0870/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
logradouro da habitação sita na Travessa da Divina 
Providência, nº 1, freguesia de Grijó, deste conce-
lho, se encontra coberto de densa e variada vege-
tação, está consequentemente sem qualquer tipo 
de manutenção, constituindo perigo para a saúde 
pública, violando o disposto no artigo 33º e alínea 
b) do artigo 49º do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que a 
infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o logradouro em causa, no sentido de dar 
execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de outubro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 02/11/2015
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EDT-CMVNG/2015/917
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificada Ma-
ria Cidália Vieira Simões, arrendatária da habitação 
sita na Rua D. Glória de Castro, nº29-A, 7º, Dt.º, 
Frt – Empreendimento da Quinta do Monte Grande, 
freguesia de Vilar de Andorinho, deste Concelho, 
de que na sequência da deliberação da Câmara Mu-
nicipal de 19 de Outubro de 2015, foi ordenado o 
despejo imediato do seu agregado familiar e respe-
tivos bens, naquela morada, sendo-lhe concedido 
o prazo de 60 dias seguidos, contados da data de 
afixação do presente Edital, para desocupar volun-
tariamente a habitação, deixando-a livre de pesso-
as e de bens, entregando para o efeito a respetiva 
chave da habitação na Gaiurb – urbanismo e habi-
tação, EM, sob pena de o não fazendo, o mesmo ser 
executado pelas autoridades policiais.
Tal deliberação camarária, fundamenta-se nas con-
clusões do Relatório final, extraídas do Inquérito 
Sumário elaborado nos termos do Regulamento Mu-
nicipal para o Arrendamento de Habitações Sociais, 
cujas cópias do respetivo processo se encontram à 
disposição, a serem levantadas na Gaiurb, EM
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2015/320
Vila Nova de Gaia, 26-10-2015 
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira
Data de Publicitação: 03/11/2015

EDT-CMVNG/2015/918
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificada Mar-
garida Guedes da Costa, arrendatária da habitação 
sita na Travessa Quinta do Facas, nº100, 2º Esq. – 
Empreendimento Alberto Martins Andrade, fregue-
sia de S. Félix da Marinha, deste Concelho, de que 
na sequência da deliberação da Câmara Municipal 
de 19 de Outubro de 2015, foi ordenado o despe-
jo imediato do seu agregado familiar e respetivos 
bens, naquela morada, sendo-lhe concedido o pra-
zo de 60 dias seguidos, contados da data de afixa-
ção do presente Edital, para desocupar voluntaria-
mente a habitação, deixando-a livre de pessoas e 
de bens, entregando para o efeito a respetiva chave 
da habitação na Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sob pena de o não fazendo, o mesmo ser exe-

cutado pelas autoridades policiais.
Tal deliberação camarária, fundamenta-se nas con-
clusões do Relatório final, extraídas do Inquérito 
Sumário elaborado nos termos do Regulamento Mu-
nicipal para o Arrendamento de Habitações Sociais, 
cujas cópias do respetivo processo se encontram à 
disposição, a serem levantadas na Gaiurb, EM
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2015/322
Vila Nova de Gaia, 26-10-2015 
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira
Data de Publicitação: 03/11/2015

EDT-CMVNG/2015/919
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado ANTÓ-
NIO JORGE ALVES CARVALHO, com última morada 
conhecida na Rua 5 de Outubro, n.º 2789 – Avin-
tes, na qualidade de proprietário conforme consta 
na Conservatória do Registo de Automóveis, de que 
a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu 
no dia 19/05/2015, ao abrigo do art.º 24 do RST, 
conjugado com o art.º 164º, n.º 2, alínea h) do 
Código da Estrada, da Rua 5 de Outubro, freguesia 
de Avintes, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Passageiros, marca Peugeot modelo 306, 
matrícula 79-67-FS
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.º do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2015/341
Vila Nova de Gaia, 27-10-2015 
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira
Data de Publicitação: 03/11/2015

EDT-CMVNG/2015/920
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificado FRAN-
CISCO DÁRIO CRUZ MARQUES arrendatário da ha-
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bitação sita na Praceta José Padre Correia, Lote 14 
– 5.º Esq.º, freguesia de Vilar de Andorinho, deste 
Concelho, de que na sequência da deliberação da 
Câmara Municipal de 05 de Outubro de 2015, foi 
ordenado o despejo imediato do seu agregado fa-
miliar e respetivos bens, naquela morada, sendo-
-lhe concedido o prazo de 60 (sessenta) dias se-
guidos, contados da data de afixação do presente 
Edital, para desocupar voluntariamente a habita-
ção, deixando-a livre de pessoas e de bens, entre-
gando para o efeito a respetiva chave da habitação 
na Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, sob pena 
de o não fazendo, o mesmo ser executado pelas 
autoridades policiais.
Tal deliberação camarária, fundamenta-se nas con-
clusões do Relatório final, extraídas do Inquérito 
Sumário elaborado nos termos do art.º 37º do Re-
gulamento Municipal para o Arrendamento de Ha-
bitações Sociais
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2015/305
Vila Nova de Gaia, 23-10-2015 
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira
Data de Publicitação: 03/11/2015

EDT-CMVNG/2015/921
(PROC. Nº 0780/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
logradouro da habitação sito na Rua Loureiro de 
Baixo, nº 1271, freguesia de Grijó, deste conce-
lho, se encontra coberto de densa e variada vege-
tação, está consequentemente sem qualquer tipo 
de manutenção, constituindo perigo de incêndio, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-

nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o logradouro em causa, no sentido de dar 
execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 03/11/2015

EDT-CMVNG/2015/923
(PROC. Nº 0460/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua da Presa Nova do Norte, jun-
to ao nº 348, freguesia de Grijó, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo de incêndio, violan-
do o disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor, sendo que a infração ao aí 
disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
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Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 22 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/11/2015

EDT-CMVNG/2015/924
(PROC. Nº 0587/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Dr. Castro Correia, frente ao nº 
316, freguesia de Grijó, deste concelho, se encon-
tra coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo de incêndio, violando o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmen-
te em vigor, sendo que a infração ao aí disposto, 
constitui contraordenação passível de aplicação de 
coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 

urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/11/2015

EDT-CMVNG/2015/925
(PROC. Nº 0717/2015-DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o terreno sito na Rua de Júlio Dinis, junto ao nº 
95, freguesia de Grijó, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo de incêndio, violando o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmen-
te em vigor, sendo que a infração ao aí disposto, 
constitui contraordenação passível de aplicação de 
coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
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nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/11/2015

EDT-CMVNG/2015/926
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 13/91
(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 6 de outubro 
de 2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 13/91 para o lote n.º 11, requerido em nome de 
JOSÉ FERNANDO VAZ DA SILVA TAVARES, que tem 
como objetivo a execução de dois volumes anexos 
no logradouro posterior do lote, destinados a arru-
mos, com 25m2 e com 12,5m2. 
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 3696/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 05/11/2015

EDT-CMVNG/2015/927
ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO MUNICIPAL DA ZONA 
INDUSTRIAL DA FEITEIRA
(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 12 de setem-
bro de 2015, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezem-
bro, com as sucessivas alterações, que foi apresen-
tado um pedido de alteração do Loteamento Muni-
cipal da Zona Industrial da Feiteira para os lotes C5 
e C6, requerido em nome de JPLR-1 UNIPESSOAL, 
LDA., que tem como objetivo a alteração do uso 
para armazém/industria/comércio e/ou serviços. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 3723/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
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nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 05/11/2015

EDT-CMVNG/2015/928
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 43/86
(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 22 de outubro 
de 2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 43/86 para o lote n.º 51, requerido em nome de 
DOMINGOS LUCIANO RIBEIRO DA ROCHA E SOU-
SA, que tem como objetivo a ampliação da área de 
construção da habitação, ao nível do 1º andar. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 3237/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º. Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 05/11/2015

EDT-CMVNG/2015/930
(Art.º 112.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, no uso das competências subdelegadas 
pelo despacho nº13/PCM/2014 de 10/03 do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com competência conferida pela Câ-
mara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, nos termos do disposto na alínea 
d) do artigo 112º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, e 
em cumprimento do despacho por si proferido, da-
tado de 23 de Outubro de 2015, ficam notificados 
OS PROPRIETÁRIOS E DEMAIS INTERESSADOS do 
imóvel sito na Rua Nossa Senhora do Carmo, s/n, 
junto aos n.ºs 106 e 108, freguesia de Serzedo e 
Perosinho deste concelho, do seguinte:
Em referência ao assunto acima identificado, e já 
transmitido através edital, foi ordenada a demoli-
ção das construções executadas ilegalmente, sitas 
na Rua Nossa Senhora do Carmo, s/n, junto aos 
n.ºs 106 e 108, freguesia de Serzedo e Perosinho 
deste município, nomeadamente:
- Construção destinada a armazém com uma área 
aproximada de 320 m²;
- Um anexo para alojamento de animais com cerca 
de 15 m²;
- Construção de vedações / muros de vedação.
Para cumprimento voluntário desta ordem foi con-
cedido a V. Exa. um prazo de 180 dias, findo o qual 
serão adotados os procedimentos legais necessá-
rios.
A ordem é proferida como medida extrema em face 
de ausência de qualquer diligência no sentido de 
promover a regularização da operação urbanística 
em causa, apesar de ter sido várias vezes notificado 
para apresentar o respetivo pedido de legalização.
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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.
A ordem é proferida como medida extrema em face 
de ausência de qualquer diligência no sentido de 
promover a regularização da operação urbanística 
em causa, apesar de ter sido várias vezes notificado 
para apresentar o respetivo pedido de legalização.
Por último, adverte-se que o não cumprimento da 
presente ordem a 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, 23 de Outubro 2015.
Por delegação de competências
O Vice-Presidente da Câmara, (Patrocínio Azevedo)
Data de Publicitação: 10/11/2015

EDT-CMVNG/2015/931
(Alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do 
Procedimento Administrativo)
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento da Polícia Municipal da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho n.º 81/2014, de 
13 de Novembro, do Senhor Vereador do Pelouro 
da Fiscalização Municipal e Vistorias Administra-
tivas, com competência subdelegada pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última, na Reunião de 25 de ou-
tubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação sita 
na Rua da Rasa, n.º 297, 4400-004 VILA NOVA DE 
GAIA, de que, no âmbito do Processo Administrativo 
nº 1126/VT/2015, foi por despacho daquele Senhor 
Vereador, de 26 de agosto de 2015, determinada a 
realização de uma vistoria à referida edificação, nos 
termos e para os efeitos do disposto nos artigos 
89.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, com vista à avaliação do 
seu estado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 22 de de-
zembro de 2015 pelas 11 horas, sendo que, de 
acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma 
legal, poderá, caso se pretenda, até à véspera da 
data da sua realização, ser indicado um perito para 
intervir na mesma e/ou formular quesitos que de-
seje (m) ver respondidos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 

indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências acima mencionada.
Vila Nova de Gaia, 05 de novembro de 2015
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira
Data de Publicitação: 10/11/2015

EDT-CMVNG/2015/932
(Art.º 112.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, no uso das competências subdelegadas 
pelo despacho nº13/PCM/2014 de 10/03 do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com competência conferida pela Câ-
mara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
04/11/2015 e nos termos do Artº 112º do Códi-
go de Procedimento Administrativo, fica notificado 
o atual proprietário do anexo confinante com a via 
pública sito na Rua General Torres, nº119, fregue-
sia de Santa Marinha e São Pedro da Afurada do 
Concelho de Vila Nova de Gaia do teor do ofício n.º 
7661/2015, que se anexa e que faz parte integran-
te do presente edital.
Vila Nova de Gaia, 4 de novembro de 2015.
Por delegação de competências
O Vice-Presidente da Câmara, (Patrocínio Azevedo)
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Data de Publicitação: 10/11/2015

EDT-CMVNG/2015/933
(Art.º 112.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, no uso das competências subdelegadas 
pelo despacho nº13/PCM/2014 de 10/03 do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com competência conferida pela Câ-
mara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
26/06/2015 e nos termos do Art.º 112º do Código 
de Procedimento Administrativo, ficam notificados 
a Carnenor – Carnes do Norte, Ld.ª, na qualida-
de de proprietária do imóvel sito na Rua Luís de 
Camões, nº510 r/c, freguesia de Santa Marinha e 
São Pedro da Afurada do Concelho de Vila Nova de 
Gaia e António José Sales Moimenta de Carvalho e 
Isabel Maria Fontes Amorim Carvalho na qualidade 
de sócios-gerentes da referida sociedade do teor do 
ofício n.º 5300/2015, de 26/06/2015, que se anexa 
e que faz parte integrante do presente edital.
Vila Nova de Gaia, 26 de junho de 2015. 
O Vice-Presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 11/11/2015

EDT-CMVNG/2015/934
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
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partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado JOAQUIM 
MANUEL AGUIAR DA SILVA, com última morada co-
nhecida na Travessa do Pinhal Novo, n.º 66 – 2.º 
– Vilar do Paraíso, na qualidade de proprietário(a) 
conforme consta na Conservatória do Registo de 
Automóveis, de que a Polícia Municipal de Vila Nova 
de Gaia removeu no dia 19/04/2015, ao abrigo do 
art.º 163.º, n.º 1 alínea a) do Código da Estrada, 
da Rua António Rodrigues da Rocha, freguesia de 
Mafamude, para o Estaleiro Municipal, sito na Rua 
do Passadouro, Freguesia da Madalena, o veículo 
Ligeiro de Passageiros, marca Toyota modelo Co-
rolla, matrícula MQ-17-85.
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2015/199
Vila Nova de Gaia, 13-10-2015 
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira
Data de Publicitação: 11/11/2015

EDT-CMVNG/2015/935
(Alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do 
Procedimento Administrativo)
DR. TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento da Polícia Municipal da Câmara Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia, no uso das competên-
cias subdelegadas pelo despacho n.º 81/2014, de 
13 de Novembro, do Senhor Vereador do Pelouro 
da Fiscalização Municipal e Vistorias Administra-
tivas, com competência subdelegada pelo despa-
cho n.º 14/PCM/2014, de 10 de Março, do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, com competência 
conferida por esta última, na Reunião de 25 de Ou-
tubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do artigo 112.º do Código de Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de Janeiro, através da afixação do 
presente Edital, aos proprietários da edificação 
sita na Rua de Brantães, n.º 43, Sermonde/Grijó, 
4415-126 VILA NOVA DE GAIA, de que, no âmbito 
do Processo Administrativo nº 861/VT/2015, foi por 
despacho daquele Senhor Vereador, de 17 de se-
tembro de 2015, determinada a realização de uma 
vistoria à referida edificação, nos termos e para os 

efeitos do disposto nos artigos 89.º e seguintes do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
redação que lhe é conferida pela legislação sub-
sequente, com vista à avaliação do seu estado de 
conservação. 
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 22 de ja-
neiro de 2016 pelas 11:00, sendo que, de acordo 
com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diploma legal, 
poderá, caso se pretenda, até à véspera da data da 
sua realização, ser indicado um perito para intervir 
na mesma e/ou formular quesitos que deseje (m) 
ver respondidos pelos técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) es-
tar presente (s) no referido local, no dia e período 
indicados.
O referido despacho foi proferido ao abrigo da sub-
delegação de competências acima mencionada.
Vila Nova de Gaia, 03 de novembro, de 2015
Proc. N.º 861/VT/2015
O Diretor do Departamento da Polícia Municipal, Dr. 
Telmo Moreira
Data de Publicitação: 11/11/2015

EDT-CMVNG/2015/936
(Art.º 112.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, no uso das competências subdelegadas 
pelo despacho nº13/PCM/2014 de 10/03 do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com competência conferida pela Câ-
mara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, nos termos do disposto na alínea 
d) do artigo 112º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, 
e em cumprimento do despacho por si proferido, 
datado de 26 de Outubro de 2015, ficam notifica-
dos OS HERDEIROS DE BENTO JOSÉ DE OLIVEIRA 
E DEMAIS INTERESSADOS do imóvel sito na Rua da 
Fonte Branca, 81, freguesia de Grijó e Sermonde 
deste concelho, do seguinte:
Em referência ao assunto acima identificado, e já 
transmitido através de EDITAL, foi ordenada a de-
molição da construção - anexo destinado a garagem 
e albergue de animais, com uma área aproximada 
de 35 m2 - por ter sido executada ilegalmente, sita 
na Rua da Fonte Branca, 81, freguesia de Grijó e 
Sermonde deste município. 
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.
A ordem é proferida como medida extrema em face 
de ausência de qualquer diligência no sentido de 
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promover a regularização da operação urbanística 
em causa, apesar de ter sido várias vezes notificado 
para apresentar o respetivo pedido de legalização.
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, 26 de Outubro de 2015.
Por delegação de competências
O Vice-Presidente da Câmara, (Patrocínio Azevedo)
Data de Publicitação: 11/11/2015

EDT-CMVNG/2015/937
(Art.º 112.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
PATROCINIO AZEVEDO, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, no uso das competências subdelegadas 
pelo despacho nº13/PCM/2014 de 10/03 do Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, com competência conferida pela Câ-
mara na Reunião de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABER que, nos termos do disposto na alínea 
d) do artigo 112º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, e 
em cumprimento do despacho por si proferido, da-
tado de 19 de Outubro de 2015, fica notificado ALE-
XANDRE MANUEL ARAÚJO DIAS DOS SANTOS, na 
qualidade de proprietário do imóvel sito na Rua Ma-
nuel António Fontoura, nº 521, freguesia de Grijó e 
Sermonde E DEMAIS INTERESSADOS, do seguinte:
Em referência ao assunto já transmitido através 
edital afixado em 4 de julho de 2014, deve assegu-
rar o cumprimento do despacho de 23/09/2013 que 
ordenou a demolição das construções executadas 
ilegalmente, sitas na Rua Manuel António Fontoura, 
521, freguesia de Grijó e Sermonde deste municí-
pio, caraterizadas por:
- Cabine técnica, utilizada para a instalação de uma 
caldeira e para o armazenamento de um reservató-
rio de gasóleo/mazute;
- Anexo com cerca de 12 m2 destinado a arrumos;
- Abrigo de animais e alpendre com cerca de 37 
m2.
Para este efeito concede-se a V. Exa. um prazo adi-
cional de 45 dias, findo o qual serão retomados os 
procedimentos legais necessários.
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, 19 de Outubro 2015.
Por delegação de competências
O Vice-Presidente da Câmara, (Patrocínio Azevedo)
Data de Publicitação: 11/11/2015

EDT-CMVNG/2015/938
(PROC.º Nº 0272/2015 - DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua da Póvoa de Baixo, junto ao 
nº 470, freguesia de Grijó, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
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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, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/11/2015

EDT-CMVNG/2015/939
(PROC.º Nº 0415/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua do Choupelo, junto ao nº 76, 
freguesia de Grijó, deste concelho, se encontra co-
berto de densa e variada vegetação, está conse-
quentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo para pessoas e bens, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-

dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/11/2015

EDT-CMVNG/2015/940
(PROC.º Nº 0903/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Travessa de Entre-Os-Rios, frente 
ao nº 60, freguesia de Grijó, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
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Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/11/2015

EDT-CMVNG/2015/941
(PROC.º Nº 0145/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o logradou-
ro da habitação sito na Rua da Negreira, nº 188, 
freguesia de Serzedo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 

arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/11/2015

EDT-CMVNG/2015/942
(PROC.º Nº 0734/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito nas traseiras do nº 103 da Rua San-
to Isidro, freguesia de Pedroso, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo em caso de incêndio 
e risco para a saúde pública, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contraordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
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detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/11/2015

EDT-CMVNG/2015/943
(Proc.º nº 0941/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Dr. João Ferreira Silva Olivei-
ra, junto ao nº 67, freguesia de Perosinho, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para pes-
soas e bens, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 

à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/11/2015

EDT-CMVNG/2015/944
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Minuta da Ata nº 24 respeitante à Reunião 
Ordinária realizada no dia 9 de novembro de 2015, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação.
Vila Nova de Gaia, 10 de novembro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/11/2015

EDT-CMVNG/2015/945
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015, 
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz publi-
cidade à Ata nº 21 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 5 de outubro de 2015, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 
3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setem-
bro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento 
desta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo 
na reunião de 2013/10/25.
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Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 10 de novembro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 11/11/2015

EDT-CMVNG/2015/946
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 25/94
(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 26 de outubro 
de 2015 e nos termos do disposto no artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com 
as sucessivas alterações, que foi apresentado um 
pedido de alteração da licença de loteamento n.º 
25/94 para o lote n.º 18, requerido em nome de A. 
S. AIRES, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LDA, que 
tem como objetivo a alteração do uso da edificação, 
para armazém ou indústria não poluente e/ou co-
mércio/prestação de serviços. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 3868/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º. Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 13/11/2015

EDT-CMVNG/2015/947
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO N.º 9/90
(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 28 de outubro 
de 2015, e nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, que foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de loteamento 
n.º 9/90 para o lote n.º 13, requerido em nome de 
SARA FILIPA OLIVEIRA DURÃO, que tem como ob-
jetivo a atualização da área do lote, de 717m2 para 
746m2, resultante da realização de levantamento 
topográfico, a eliminação do alpendre lateral, a al-
teração da volumetria da edificação principal, para 
construção de cave, r/chão e piso recuado e a cons-
trução de anexos com 25m2, junto ao limite poste-
rior do lote. 
Para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes do 
referido alvará de loteamento notificados para se 
pronunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias. 
O processo n.º 3508/15 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-Presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 13/11/2015
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EDT-CMVNG/2015/950
(PROC.º Nº 0595/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Chavinha D`Água, frente ao 
nº 355, freguesia de Canelas, deste concelho, se 
encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Data de Publicitação: 16/11/2015

EDT-CMVNG/2015/951
(PROC.º Nº 0428/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua de Casais, frente ao nº 583, fre-
guesia de Gulpilhares, deste concelho, se encontra 
coberto de densa e variada vegetação, está con-
sequentemente sem qualquer tipo de manutenção, 
constituindo perigo de incêndio, violando o disposto 
no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regu-
lamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmen-
te em vigor, sendo que a infração ao aí disposto, 
constitui contraordenação passível de aplicação de 
coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 7 de setembro de 2015



Nº 59 | novembro 2015 | BOLETIM MUNICIPAL

50

O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/11/2015

EDT-CMVNG/2015/952
(PROC.º Nº 1148/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n.º1 do 
artigo 112.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 
de janeiro que fica notificado o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que a 
qualquer titulo detenha o terreno sito nas trasei-
ras dos nºs 444, 466 e 494 da Rua do Pavilhão, 
freguesia de Gulpilhares, deste concelho, a pro-
ceder à gestão de combustível, relativos aos es-
tratos arbustivo, subarbustivo e arbóreo, no pra-
zo de VINTE DIAS, contados da data de afixação 
do presente edital, em virtude do referido terreno 
não cumprir os respetivos critérios de gestão de 
combustível definidos no Anexo do Decreto-Lei nº 
124/2006 de 28 de junho, com as alterações intro-
duzidas pelos Decretos-Leis nºs 15/2009, de 14 de 
janeiro, 17/2009 de 14 de janeiro, 114/2011, de 30 
de novembro e 83/2014, de 23 de maio, estando 
consequentemente em incumprimento do disposto 
no n.º 2 do artigo 15.º do mesmo diploma legal, 
constituindo assim risco de incêndio e perigo para 
pessoas e bens.
Consistem os respetivos trabalhos no corte do ma-
terial vegetal numa faixa de 50 metros relativamen-
te à alvenaria exterior das edificações confinantes, 
bem como deve ser assegurado que as copas das 
árvores e dos arbustos estejam no mínimo distan-
ciadas das edificações 5 metros, não podendo ain-
da ocorrer quaisquer acumulações de substâncias 
combustíveis, como lenha, madeira ou sobrantes 
vegetais, e de outras substâncias altamente infla-
máveis.
Decorrido o prazo de VINTE DIAS, e, em caso de 
incumprimento desta notificação, a Câmara Muni-
cipal realizará os trabalhos de gestão de combus-
tível, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno, obrigado a ressarci-la dos res-
petivos custos, num prazo de 60 dias após a comu-
nicação do montante correspondente da operação 
realizada. 
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 e do Código de Processo Tributário (Ar-
tigo 21.º do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de 
junho).
A infração ao disposto no n.º 2 do artigo 15.º do 

Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, consti-
tui contra ordenação punível pelo n.º 1 do artigo 
38.º do mesmo Decreto-Lei, com coima graduada 
de 140,00 € a 5.000,00 €, no caso de praticado por 
pessoa singular, e de 800,00 € a 60.000,00 €, no 
caso de pessoas coletivas.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 09 de setembro de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/11/2015

EDT-CMVNG/2015/953
(PROC.º Nº 1104/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua do Infante Dom Henrique, fren-
te ao nº 231 e entre os nºs 38 e 236 da referida 
artéria, freguesia de Gulpilhares, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
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Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 16/11/2015

EDT-CMVNG/2015/955
Regulamento de Utilização do Centro de Alto rendi-
mento de Vila Nova de Gaia
Manuel António Correia Monteiro, Vereador com 
competências delegadas do Presidente da Câmara, 
por despacho n.º 145/PCM/2013, de 01.11.13
TORNA PÚBLICO que, nos termos e para os efeitos 
do artigo 139º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, a Assembleia Municipal aprovou, na sua 
reunião extraordinária realizada em 29 de outu-
bro do corrente ano, a proposta de Regulamento 
de Utilização do Centro de Alto Rendimento de Vila 
Nova de Gaia, aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal 19 de outubro de 2015.
Informa-se ainda que o referido Regulamento se 
encontra disponível para consulta pública:
- No Gabinete de Apoio ao Munícipe (GAM); e
- Na página da Internet www.cm-gaia.pt
O Vereador, com poderes delegados,
(Dr. Manuel António Correia Monteiro) 
Data de Publicitação: 17/11/2015

EDT-CMVNG/2015/957
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA ESCUL-
TOR FERNANDES DE SÁ, FREGUESIA DE OLIVEIRA 
DO DOURO
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 9 nov. 2015, 
foi aprovada a seguinte POSTURA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO:
Implementação de sentido único em parte da Rua 
Escultor Fernandes de Sá, conforme imagem em 
anexo
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 11 de novembro de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Data de Publicitação: 18/11/2015

EDT-CMVNG/2015/959
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado(a) Ana 
Paula Pereira Marques, com última morada conhe-
cida na Rua da Graça, 204 – R/C – Canidelo, na 
qualidade de proprietário(a) conforme consta na 
Conservatória do Registo de Automóveis, de que 
a Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu 
no dia 07/09/2015, ao abrigo do art.º 163.º, n.º 1 
alínea f) do Código da Estrada, da Rua da Graça, 
freguesia de Canidelo, para o Estaleiro Municipal, 
sito na Rua do Passadouro, Freguesia da Madale-
na, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca Renault 
modelo Twingo, matrícula 38-41-CM
Dispõe o(a) notificado(a) do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do presente 
Edital, para a reclamação do referido veículo, sob 
pena do mesmo ser considerado abandonado e ad-
quirido pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 
4 do art.º 165.º do Código da Estrada, com as con-
sequências daí resultantes
E para constar se faz o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo 
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2015/297
Vila Nova de Gaia, 21-10-2015 
Data de Publicitação: 19/11/2015

EDT-CMVNG/2015/960
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento Municipal de Policia Municipal, no uso 
das competências subdelegadas pelo Exmo. Senhor 
Vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 
81/VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificado ARNAL-
DO OLIVEIRA MOURÃO, arrendatário que foi da ha-
bitação sita na Rua do Capitão Salgueiro Maia, Blo-
co 159, n.º 329 – 6.º Dt.º Trs., - Empreendimento 
da Quinta do Monte Grande, Freguesia de Vilar de 
Andorinho, deste Concelho, para no prazo de 8 
(oito) dias seguidos, contados a partir do dia 18 de 
Novembro de 2015, proceder ao levantamento de 
todos os seus bens ali depositados na sequência do 
despejo, devendo para tal dirigir-se à Gaiurb, urba-
nismo e habitação, EM, sob pena, de não o fazendo, 
serem os mesmos considerados perdidos a favor 
deste Município. 
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2015/474
Vila Nova de Gaia, 11-11-2015 
Data de Publicitação: 19/11/2015
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EDT-CMVNG/2015/961
(PROC.º Nº 1258/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o lote de terreno nº 19 do alvará de loteamento 
nº 18/97 sito na Rua Tirso Olazabal, junto aos nºs 
175 e 189, freguesia de Arcozelo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Data de Publicitação: 19/11/2015

EDT-CMVNG/2015/962
(PROC.º Nº 1258/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o lote 
de terreno nº 22 do alvará de loteamento nº 18/97 
sito na Rua Tirso Olazabal, junto aos nºs 175 e 189, 
freguesia de na Rua Tirso Olazabal, junto aos nºs 
175 e 189, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo para pessoas e bens, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contraordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
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estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/11/2015

EDT-CMVNG/2015/963
(PROC.º Nº 1258/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o lote de terreno nº 23 do alvará de loteamento 
nº 18/97 sito na Rua Tirso Olazabal, junto aos nºs 
175 e 189, freguesia de Arcozelo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 

das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/11/2015

EDT-CMVNG/2015/964
(PROC.º Nº 1258/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o lote de terreno nº 20 do alvará de loteamento 
nº 18/97 sito na Rua Tirso Olazabal, junto aos nºs 
175 e 189, freguesia de Arcozelo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
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consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/11/2015

EDT-CMVNG/2015/965
(PROC.º Nº 1258/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o lote de terreno nº 21 do alvará de loteamento 
nº 18/97 sito na Rua Tirso Olazabal, junto aos nºs 
175 e 189, freguesia de Arcozelo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 

artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/11/2015

EDT-CMVNG/2015/966
(PROC.º Nº 1258/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o lote de terreno nº 24 do alvará de loteamento 
nº 18/97 sito na Rua Tirso Olazabal, junto aos nºs 
175 e 189, freguesia de Arcozelo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
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acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.--
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/11/2015

EDT-CMVNG/2015/967
(PROC.º Nº 1258/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janei-
ro e por este meio que, tendo-se constatado que 
o lote de terreno nº 25 do alvará de loteamento 
nº 18/97 sito na Rua Tirso Olazabal, junto aos nºs 
175 e 189, freguesia de Arcozelo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o lote de terreno em causa, no sentido de 
dar execução aos respetivos trabalhos.

Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 19/11/2015

EDT-CMVNG/2015/968
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - TRAVESSA 
DO CURRAL, GRIJÓ 
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. 
Câmara Municipal, tomada na reunião de 9 de No-
vembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO: Implementação de sen-
tido único de trânsito, com o mesmo a circular no 
sentido este-oeste
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 11 de Novembro de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/11/2015

EDT-CMVNG/2015/969
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DE MUR-
RACESES, GRIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. 
Câmara Municipal, tomada na reunião de 9 de No-
vembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO: Implementação do sinal 
B2 (STOP) na Rua de Murraceses, junto à intersec-
ção com a Rua Dr. Castro Correia.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 11 de Novembro de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/11/2015

EDT-CMVNG/2015/970
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - RUA DA CAL-
ÇADA DA RAINHA, GRIJÓ
Manuel António Correia Monteiro, Vereador da Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia,
TORNA PÚBLICO que, por deliberação da Exma. 
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Câmara Municipal, tomada na reunião de 9 de No-
vembro de 2015, foi aprovada a seguinte POSTURA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO: Implementação do sinal 
B2 (STOP) na Rua Calçada da Rainha, junto à inter-
secção com a Rua da Porfia.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 13 de Novembro de 2015, 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/11/2015

EDT-CMVNG/2015/971
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento de Policia Municipal, no uso das com-
petências subdelegadas pelo Exmo. Senhor Vere-
ador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 81/
VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificado JOSÉ 
MANUEL CAMPOTA DE ALMEIDA, arrendatário que 
foi da habitação sita na Rua D. Glória de Castro, 
n.º 94 – 1.º Esq.º Trs., Freguesia de Vilar de An-
dorinho, deste Concelho, para no prazo de 8 (oito) 
dias seguidos, contados a partir do dia 19 de No-
vembro de 2015, proceder ao levantamento de to-
dos os seus bens ali depositados, na sequência do 
despejo, devendo para tal dirigir-se à Gaiurb, urba-
nismo e habitação, EM, sob pena, de não o fazendo 
serem os mesmos considerados perdidos a favor 
deste Município. 
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2015/493
Vila Nova de Gaia, 17-11-2015 
Data de Publicitação: 20/11/2015

EDT-CMVNG/2015/972
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento de Policia Municipal, no uso das com-
petências subdelegadas pelo Exmo. Senhor Vere-
ador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 81/
VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificada NÁDIA 
FILIPA SALGADO FONSECA, arrendatária que foi da 
habitação sita na Rua das Coletividades, n.º 238 
– 4.º Dt.º Trs., - Freguesia de Vilar de Andorinho, 
deste Concelho, para no prazo de 8 (oito) dias se-
guidos, contados a partir do dia 19 de Novembro de 
2015, proceder ao levantamento de todos os seus 
bens ali depositados, na sequência do despejo, de-
vendo para tal dirigir-se à Gaiurb, urbanismo e ha-
bitação, EM, sob pena, de não o fazendo serem os 
mesmos considerados perdidos a favor deste Mu-
nicípio. 
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2015/495

Vila Nova de Gaia, 17-11-2015 
Data de Publicitação: 20/11/2015

EDT-CMVNG/2015/973
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento de Policia Municipal, no uso das com-
petências subdelegadas pelo Exmo. Senhor Vere-
ador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 81/
VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificado JÚLIO 
AUGUSTO CARVALHO DA SILVA, arrendatário que 
foi da habitação sita na Rua D. Glória de Castro, n.º 
94 – 6.º Dt.º Trs., Freguesia de vilar de Andorinho, 
deste Concelho, para no prazo de 8 (oito) dias se-
guidos, contados a partir do dia 19 de Novembro de 
2015, proceder ao levantamento de todos os seus 
bens ali depositados, na sequência do despejo, de-
vendo para tal dirigir-se à Gaiurb, urbanismo e ha-
bitação, EM, sob pena, de não o fazendo serem os 
mesmos considerados perdidos a favor deste Mu-
nicípio. 
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2015/496
Vila Nova de Gaia, 17-11-2015 
Data de Publicitação: 20/11/2015

EDT-CMVNG/2015/974
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - VÁRIOS AR-
RUAMENTOS, AVINTES 
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 09 de 
novembro de 2015, foram aprovadas as seguintes 
POSTURAS MUNICIPAIS DE TRÂNSITO: 
- Rua da Liberdade, na intersecção com a rua Mi-
guel Bombarda – Implementação de sinal de trânsi-
to STOP (B2) – Paragem obrigatória em cruzamen-
tos ou entroncamentos;
- Rua da Neta, na intersecção com a rua Poeta Mes-
quita e Melo – Implementação de sinal de trânsito 
STOP (B2) – Paragem obrigatória em cruzamentos 
ou entroncamentos;
- Rua Futebol Clube de Avintes, no cruzamento com 
as ruas Central de Campos e Rua Padre Manuel Hei-
tor – Implementação de sinal de trânsito STOP (B2) 
– Paragem obrigatória em cruzamentos ou entron-
camentos;
- Rua Padre Manuel Heitor – Implementação de 
sentido único de trânsito, com o adicional “Exceto 
Bus”, no sentido norte-sul.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal 
Vila Nova de Gaia, 17 de novembro de 2015,
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 20/11/2015
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EDT-CMVNG/2015/975
(PROC.º Nº 0832/2015 – DEVS)

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

Data de Publicitação: 23/11/2015

EDT-CMVNG/2015/976
(PROC.º Nº 0289/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua Luis de Camões, junto ao nº 560, fre-
guesia de Arcozelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer 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.
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Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/11/2015

EDT-CMVNG/2015/977
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Diretor do De-
partamento de Policia Municipal, no uso das com-
petências subdelegadas pelo Exmo. Senhor Vere-
ador Dr. Manuel Monteiro, por Despacho n.º 81/
VMM/2014 de 13 de Novembro de 2014:
Faz saber, que fica por este meio notificada MARIA 
DE FÁTIMA FERNANDES PINTO, com última resi-
dência conhecida na Rampa Monte da Luz, n.º 19 
– r/c cave 2, freguesia de Canidelo, para na quali-
dade de herdeira de MANUEL CARLOS GOMES FER-
REIRA PINTO, proceder no prazo de 8 (oito) dias 
seguidos, contados a partir da data de afixação do 
presente Edital, ao levantamento de todos os bens 
depositados na habitação sita na Rua do Cavaco, 
bloco 1, cave 0, União de Freguesias de Santa Ma-
rinha e São Pedro de Afurada, sob pena, de não o 
fazer, serem os mesmos considerados perdidos a 
favor deste Município. 
Para constar se passou o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos lugares públicos de 
costume.
N/ Ref.ª: SAI-PMVNG/2015/477
Vila Nova de Gaia, 12-11-2015 
Data de Publicitação: 23/11/2015

EDT-CMVNG/2015/978
(PROC.º Nº 0735/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito no ângulo da Rua Arca de Noé com a 
Vereda Arca de Noé, freguesia de Canidelo, deste 
concelho, se encontra coberto de densa e variada 
vegetação, está consequentemente sem qualquer 
tipo de manutenção, constituindo perigo para pes-
soas e bens, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-

Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/11/2015

EDT-CMVNG/2015/979
(PROC.º Nº 0118/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito nas traseiras do edifício localizado na Rua Jorge 
Dias, nºs 17, 27 e 43 e Rua do Calisto, freguesia de 
Canidelo, deste concelho, a proceder à limpeza do 
mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
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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 de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.- 
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/11/2015

EDT-CMVNG/2015/980
(PROC.º Nº 0798/2015 – DEVS)

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

reno sito na Rua dos Chãos Vermelhos, entre os nºs 
478 e 548, freguesia de Canidelo, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/11/2015

EDT-CMVNG/2015/981
(PROC.º Nº 0427/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
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trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito no Beco do Paniceiro, contíguo ao nº 97, fre-
guesia de Canidelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 23/11/2015

EDT-CMVNG/2015/982
(PROC.º Nº 0515/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 112.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei. n.º 4/2015 de 
7 de janeiro e por este meio que, tendo-se cons-
tatado que o terreno sito em frente ao n.º 103 da 
Rua das Motas, freguesia de Canidelo, deste conce-
lho, se encontra coberto de densa e variada vege-
tação, está consequentemente sem qualquer tipo 
de manutenção, constituindo foco de insalubridade, 
violando o disposto no artigo 33.º e alínea b) do 
artigo 49.º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção da Câmara Munici-
pal, proceder à notificação do(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título detenha o terreno em causa, no 
sentido de dar execução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no artigo 121.º e n.º 1 do 
artigo 122.º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 09 de setembro de 2015. 
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
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Data de Publicitação: 23/11/2015

EDT-CMVNG/2015/983
(PROC.º Nº 0958/2012 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o quintal/
logradouro da habitação devoluta localizada na Rua 
de Brantães, nº 43, freguesia de Sermonde deste 
concelho, através de Edital, nos termos da alínea 
d) do nº1 do artigo 70º do Código de Procedimento 
Administrativo aprovado pelo Dec. Lei nº 442/91 de 
15 de Novembro, para no prazo de 20 dias, conta-
dos da data da sua afixação (24/04/2013) proce-
der à limpeza do quintal/logradouro em causa, ao 
abrigo do disposto no artigo 33º e na alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, e que, decorrido entretanto o prazo atrás re-
ferido, foi constatado que não cumpriu o que lhe foi 
ordenado.
Assim, nos termos do nº 2 do artigo 149º Dec. Lei 
nº 442/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Dec. 
Lei nº 61/96 de 31 de Janeiro e conforme o previsto 
no art.º 6º do Dec. Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, 
fica presentemente e por este meio, notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o quin-
tal/logradouro da habitação devoluta em causa, 
de que, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
tomará posse administrativa do citado prédio, a 
partir do próximo dia 18 de Dezembro de 2015, 
pelas 07,00horas e pelo período estritamente ne-
cessário ao cumprimento 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 
correspondente à operação realizada, sem prejuízo 
do disposto em matéria contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 04 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Data de Publicitação: 23/11/2015

EDT-CMVNG/2015/984
(PROC.º Nº 0138/2012 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
situado em frente ao nº 248 da Rua Anselmo Braa-
mcamp, freguesia de Arcozelo deste concelho, atra-
vés de Edital, nos termos da alínea d) do nº1 do ar-
tigo 70º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº 442/91 de 15 de Novem-
bro, para no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (20/08/2012) proceder à limpeza do 
terreno em causa, ao abrigo do disposto no artigo 
33º e na alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, 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 149º Dec. Lei 
nº 442/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Dec. 
Lei nº 61/96 de 31 de Janeiro e conforme o previsto 
no art.º 6º do Dec. Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, 
fica presentemente e por este meio, notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o ter-
reno em causa, de que, a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia tomará posse administrativa do 
citado prédio, a partir do próximo dia 15 de De-
zembro de 2015, pelas 07,00horas e pelo período 
estritamente necessário ao cumprimento do orde-
nado, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno, obrigado(a) a ressarci-la dos 
respetivos custos, num prazo de 60 dias, após co-
municação do montante correspondente à opera-
ção realizada, sem prejuízo do disposto em matéria 
contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 04/11/2015
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Despacho
Por despacho de 27/07/2012, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do ter-
reno em causa, situado em frente ao nº 248 da 
Rua Anselmo Braamcamp, freguesia de Arcozelo, 
deste concelho, de forma a que o respetivo terreno 
cumpra o definido nesta matéria no Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 149º Dec. Lei nº 442/91 de 15 de No-
vembro, alterado pelo Dec. Lei nº 61/96 de 31 de 
Janeiro e conforme o previsto no art.º 6º do Dec. 
Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia tomará posse administrativa 
do citado prédio a partir do próximo dia 15 de De-
zembro de 2015, pelas 07,00horas, e pelo período 
estritamente necessário ao cumprimento do orde-
nado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 04 de Novembro de 2015
Vereadora do Pelouro do Ambiente, com competên-
cia delegada,
(despacho nº 147/PCM/2013 de 01/11/2013), (Ma-
ria Mercês Duarte Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 23/11/2015

EDT-CMVNG/2015/985
(PROC.º Nº 0074/2014 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER que tendo sido notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito com frente para a EN 222 confrontando com os 
terrenos/logradouros de várias habitações sitas na 
Rua das Arroteias e Travessa das Arroteias, fregue-
sia de Vilar de Andorinho, deste concelho, através 
de Edital, nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº 442/91 de 15 de Novem-
bro, para no prazo de 20 dias, contados da data da 
sua afixação (26/11/2014) proceder à limpeza do 
terreno em causa, ao abrigo do disposto no artigo 
33º e na alínea b) do artigo 49º do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, 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 149º Dec. Lei 
nº 442/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Dec. 
Lei nº 61/96 de 31 de Janeiro e conforme o previsto 
no art.º 6º do Dec. Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, 
fica presentemente e por este meio, notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o ter-
reno em causa, de que, a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia tomará posse administrativa do 
citado prédio, a partir do próximo dia 11 de De-
zembro de 2015, pelas 07,00horas e pelo período 
estritamente necessário ao cumprimento do orde-
nado, ficando o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno, obrigado(a) a ressarci-la dos 
respetivos custos, num prazo de 60 dias, após co-
municação do montante correspondente à opera-
ção realizada, sem prejuízo do disposto em matéria 
contra-ordenacional.
A falta de pagamento neste prazo dá lugar à co-
brança de dívida através de processo de execução 
fiscal, nos termos do Código de Procedimento Ad-
ministrativo (nº 1 do artigo 155º) e do Código de 
Processo Tributário.
Mais se informa-se que o presente processo pode 
ser consultado na Divisão de Espaços Verdes e Sa-
lubridade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h 
e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente e edital outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 04 de Novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)

Despacho
Por despacho de 27/10/2014, foi ordenado ao(à) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o pré-
dio abaixo referenciado, através de notificação por 
Edital, a realização dos trabalhos de limpeza do ter-
reno em causa, situado com frente para a EN 222 
confrontando com os terrenos/logradouros de vá-
rias habitações sitas na Rua das Arroteias e Traves-
sa das Arroteias, freguesia de Vilar de Andorinho, 
deste concelho, de forma a que o respetivo terreno 
cumpra o definido nesta matéria no Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia.
Apesar de devidamente notificado(a) o(a) 
transgressor(a) não cumpriu o que lhe foi ordenado 
no prazo que lhe foi fixado para o efeito.
Assim, nos termos e para os efeitos previstos no nº 
2 do artigo 149º Dec. Lei nº 442/91 de 15 de No-
vembro, alterado pelo Dec. Lei nº 61/96 de 31 de 
Janeiro e conforme o previsto no art.º 6º do Dec. 
Lei nº 4/2015 de 7 de Janeiro, a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia tomará posse administrativa 
do citado prédio a partir do próximo dia 11 de De-
zembro de 2015, pelas 07,00horas, e pelo período 
estritamente necessário ao cumprimento do orde-
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nado, com custas a cargo do infrator(a).
Notifique-se.
Vila Nova de Gaia, 04 de Novembro de 2015
Vereadora do Pelouro do Ambiente, com competên-
cia delegada,
(despacho nº 147/PCM/2013 de 01/11/2013)
(Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira)
Data de Publicitação: 25/11/2015

EDT-CMVNG/2015/986
(PROC.º Nº 0213/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha o terreno 
sito na Rua Santo António, traseiras do nº 190, fre-
guesia de Madalena, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, (corta fogo de 15m em 
toda a extensão do terreno) não podendo ter aí lu-
gar, 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 de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/11/2015

EDT-CMVNG/2015/987
(PROC.º Nº 0659/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Travessa Nova do Sobreiro, junto ao nº 
15, freguesia de Canidelo, deste concelho, apesar 
da intervenção de limpeza efetuada, a mesma não 
foi concluída, bem como não foi efetuada a remo-
ção dos sobrantes resultantes da referida interven-
ção, pelo que a vegetação existente, dada a sua 
densidade e volume, continua a constituir perigo 
de incêndio, violando o disposto no artigo 33º e 
alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
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usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva remoção dos sobrantes vegetais provenientes 
da intervenção de limpeza efetuada.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/11/2015

EDT-CMVNG/2015/988
(PROC.º Nº 0215/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro e 
por este meio que, tendo-se constatado que o ter-
reno sito na Rua do Barreiro, nº 702, freguesia de 
Madalena, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo para a saúde pública, violando o disposto no 
artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do Regulamen-
to Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Lim-
peza Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em 
vigor, sendo que a infração ao aí disposto, constitui 
contraordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 

detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 25/11/2015

EDT-CMVNG/2015/990
(PROC.º Nº 0192/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) ou 
entidade que a qualquer titulo detenha os lotes de 
terreno sitos na Rua do Cerro, junto ao nº 409, 
freguesia de Canidelo, deste concelho, a proceder à 
limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, conta-
dos da data de afixação do presente edital, em vir-
tude do seu estado violar o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
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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 de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 26/11/2015

EDT-CMVNG/2015/994
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº. 14/PCM/2014, DE 10 DE MARÇO DE 2014 E 
DESPACHO RETIFICATIVO N.º 23/2015, DE 18 DE 
JUNHO DE 2015,
FAZ SABER que, nos termos do n.º 1, do art.º 56º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz pu-
blicidade à Ata nº 22 respeitante à Reunião Pública 
realizada no dia 19 de outubro de 2015, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 
3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setem-
bro, bem como do nº. 1, do art.º 11º do Regimento 
desta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo 
na reunião de 2013/10/25. 
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 25 de novembro de 2015.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/11/2015

EDT-CMVNG/2015/995
(PROC.º Nº 0685/2015 – DEVS)

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

PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Rua Manuel Salgueiral, junto ao nº 
409, freguesia de Canidelo, deste concelho, se en-
contra coberto de densa e variada vegetação, está 
consequentemente sem qualquer tipo de manu-
tenção, constituindo perigo de incêndio, violando o 
disposto no artigo 33º e alínea b) do artigo 49º do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, atual-
mente em vigor, sendo que a infração ao aí dispos-
to, constitui contraordenação passível de aplicação 
de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 15 de setembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/11/2015

EDT-CMVNG/2015/996
(PROC.º Nº 0189/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
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das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do 
artigo 112º do Código de Procedimento Adminis-
trativo aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de 
Janeiro e por este meio que, fica notificado o(a) 
proprietário(a), arrendatário(a), usufrutuário(a) 
ou entidade que a qualquer titulo detenha o logra-
douro da habitação inacabada sita na Rua Nova de 
Castelo Branco (inicio da Rua), freguesia de Cani-
delo, deste concelho, a proceder limpeza do mes-
mo, bem como proceder à limpeza da piscina exis-
tente no prazo de VINTE DIAS, contados da data 
de afixação do presente edital, em virtude do seu 
estado violar o disposto nas alínea a) e b) do artigo 
49º do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de Gaia, 
atualmente em vigor.
Alínea a) do artigo 49º
Acumular no interior dos edifícios ou outros espa-
ços particulares, quaisquer tipo de resíduos, quan-
do com isso possa ocorrer dano para a saúde pú-
blica, risco de incêndio ou perigo para o ambiente, 
é passível de coima graduada de uma vez até um 
máximo de cinco vezes o salário mínimo nacional;
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza, no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar, 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos, bem como efetuar 
a limpeza da piscina existente.
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 de Espaços Verdes e Salubri-

dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/11/2015

EDT-CMVNG/2015/997
(PROC.º Nº 0719/2015 – DEVS)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 14/
PCM/2014 de 10/03/2014
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 112º do Código de Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Dec. Lei nº4/2015 de 7 de Janeiro 
e por este meio que, tendo-se constatado que o 
terreno sito na Travessa das Valeiras de Cima, jun-
to ao nº 81, freguesia de Avintes, deste concelho, 
se encontra coberto de densa e variada vegetação, 
está consequentemente sem qualquer tipo de ma-
nutenção, constituindo perigo para pessoas e bens, 
violando o disposto no artigo 33º e alínea b) do 
artigo 49º do Regulamento Municipal de Resíduos 
Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila Nova de 
Gaia, atualmente em vigor, sendo que a infração ao 
aí disposto, constitui contraordenação passível de 
aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Comunica-se que é intenção do Município, proceder 
à notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respeti-
va limpeza, procedendo ao corte do material vege-
tal existente, não podendo ter aí lugar, quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 121º e nº 1 do 
artigo 122º, concede-se o prazo de 10 dias para se 
pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
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consultado na Divisão de Espaços Verdes e Salubri-
dade, nos dias úteis entre as 9,30h e as 12,30h e 
das 14,00h às 16,30h.
E para constar se faz o presente edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos locais de 
estilo.-- 
Vila Nova de Gaia, 3 de novembro de 2015
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro)
Data de Publicitação: 27/11/2015

EDT-CMVNG/2015/998
(Art.º 70.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-
mento Administrativo)
TELMO FILIPE QUELHAS MOREIRA, Dr., Diretor do 
Departamento de Polícia Municipal do Município de 
Vila Nova de Gaia, no uso das competências atribuí-
da pelo despacho n.º 81/2014, de 13 de Novembro, 
do Senhor Vereador do Pelouro da Fiscalização Mu-
nicipal e Vistorias Administrativas, com competên-
cia subdelegada pelo despacho n.º 14/PCM/2014, 
de 10 de Março, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta últi-
ma, na Reunião de 25 de Outubro de 2013,
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
nº 1 do art.º 70º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, a 
todos os interessados – proprietário do prédio ur-
bano sito na Rua Fonte do Avenal, nº 17 a 21, na 
freguesia de Avintes, deste concelho de Vila Nova 
de Gaia -, de que, no âmbito do Processo Admi-
nistrativo nº 907/VT/2015, foi proferida a seguinte 
decisão:
Com vista à correção das deficiências assinaladas 
pelos peritos na vistoria administrativa realizada a 
18 de setembro de 2015, ponderados os restan-
tes elementos constantes no processo, ordena-se 
ao proprietário da edificação acima referido, nos 
termos previstos no art.º 89º nº 2 e nº 3 do Regi-
me Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado pelo DL nº 555/99 de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe foi dada pela Lei nº 60/2007 
de 4 de Setembro, a execução dos seguintes tra-
balhos, a completar no prazo máximo de 60 dias 
úteis, contados que sejam 30 dias após a afixação 
deste edital:
1. – EXTERIOR
a) Fachadas
- Remoção/demolição da construção do tipo abar-
racado, edificada ao nível do rés-do-chão, com ma-
teriais de vária ordem (maioritariamente madeira e 
chapa) e de aspeto precário, para local apropriado.
- Remoção/demolição da ampliação do tipo marqui-
se, em alvenaria de tijolo à vista, ao nível do piso 
superior, com cobertura em telha do tipo marselha 
e resguardo em chapas de fibra de vidro translúci-
do, para local apropriado.
- Remoção das caixilharias remanescente, em ma-
deira, da unidade devoluta, que se encontram em 

estado de ruína.
- Reparação do reboco, com colmatação das juntas 
da alvenaria de pedra à vista.
b) Cobertura
Remoção parcial da cobertura (incluindo estrutura) 
que se encontra em estado de ruína, sobre a uni-
dade devoluta, para local apropriado, com consoli-
dação da remanescente, e da base de apoio (topo 
superior das paredes estruturais) da estrutura de 
madeira.
c) Logradouro
- Remoção do lixo de vária ordem, escombros e 
corte de vegetação infestante, com remoção para 
local apropriado.
2. – HABITAÇÃO DEVOLUTA
- Remoção de todo o seu miolo/escombros para lo-
cal apropriado.
Previamente à execução da demolição devem ser 
asseguradas soluções alternativas para o realoja-
mento do morador no local, em condições equipa-
ráveis e por forma voluntária.
Dada a urgência da decisão, foi dispensada a rea-
lização da audiência prévia aos interessados, nos 
termos previstos no art.º 124º nº 1 alínea a) do 
Código de Procedimento Administrativo (CPA).
Caso não haja cumprimento voluntário do ordena-
do, no prazo concedido para o efeito, o Município 
poderá executar coercivamente os trabalhos, com 
custos a cargo dos infratores, para além de incorre-
rem estes em responsabilidade contraordenacional, 
punível com coima a graduar entre €500 euros e 
€100.000 euros, nos termos do art.º 91º, do nº 
1 alínea s) e nº 4 do art.º 98º e dos art.os 107º 
e 108º, todos do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de 
Dezembro com a nova redação conferida pela Lei 
nº 60/2007 de 4 de Setembro. Adverte-se ainda 
que o não cumprimento desta ordem administrati-
va constituirá também crime de desobediência, nos 
termos previstos no art.º 348º nº 1 alínea b) do 
Código Penal.
Mais se informa que o processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, nº 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30. Nesse Proces-
so poderá ser consultado um anexo fotográfico ao 
Auto de Vistoria que não se encontra exposto jun-
tamente com este Edital. 
Vila Nova de Gaia, 20 de outubro de 2015
Proc. Nº 907/VT/2015
O Diretor do Departamento de Polícia Municipal, 
(Telmo Filipe Quelhas Moreira, Dr.)
Em Anexo:
Auto de Vistoria.
AUTO DE VISTORIA
Aos dezoito dias do mês de Setembro do ano de 
dois mil e quinze, compareceram, José Manuel 
Santos Moura, Assistente Técnico, Firmino Augus-
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to Trigo Barbosa, Técnico superior-Arquiteto e Fá-
tima Alexandra Macedo de Vasconcelos Correia de 
Almeida, Técnico superior-Arquiteta, na qualidade 
de técnicos designados pela Câmara Municipal para 
proceder à respetiva vistoria do prédio abaixo iden-
tificado, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 90º do D.L. 555/99, de 16 de Dezem-
bro, com a redação conferida pela legislação sub-
sequente.
Esteve ainda presente Manuel Henrique Oliveira 
Sousa, na qualidade de inquilino, para nos facultar 
o acesso ao interior da sua unidade habitacional.
Em conformidade com as disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis, fica, pelo presente auto, 
registado o seguinte:
1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO OBJETO DA VIS-
TORIA 
Processo: 907/VT/2015
Localização
Arruamento principal: Rua Fonte do Avenal
N.º polícia: 17/21
Freguesia: AVINTES
Descrição predial:
Artigo matricial:
2 – DESCRIÇÃO GERAL DO PRÉDIO E DA(S) UNI-
DADES DO PRÉDIO OBJETO DA VISTORIA
Descrição: Trata-se de um prédio de construção 
antiga constituído por dois pisos, edificado por pa-
redes estruturais em alvenaria de pedra, com arga-
massa de ligação ensaibrada, cobertura revestida a 
telha do tipo marselha assente sobre estrutura de 
madeira, caixilharias em madeira, paredes interio-
res em tabique, pavimentos em soalho, revestidos 
com material cerâmico e cortiça, tetos em fasquio 
e placas de platex. A instalação sanitária situa-se 
no exterior, comportando apenas uma sanita e um 
bidé, mas sem abastecimento de água e de dre-
nagem de águas residuais. Existe ainda uma ruína 
limpa adjacente à cabine sanitária.
Nº de pisos: 2
Nº total de unidades: 2
Uso da(s) unidade(s) objeto da vistoria: A unidade 
objeto de vistoria destina-se a habitação e encon-
tra-se ocupada. A outra unidade encontra-se em 
estado de ruína.
Descrição da(s) unidade(s) objeto da vistoria: A 
unidade objeto de vistoria é composta por cozinha, 
sala, quarto e arrumos/alcova, e cabine sanitária 
no exterior. A unidade encontra-se destituída de 
equipamentos mínimos tanto na cozinha como na 
instalação sanitária, sendo que não existem redes 
internas de abastecimento de água e de drenagem 
de águas residuais com ligação às respetivas redes 
públicas, apenas se encontra com a rede elétrica 
ligada à rede pública.
A outra unidade encontra-se em estado de ruína.
3 – DESCRIÇÃO DO ESTADO GERAL DAS CONDI-
ÇÕES DE SEGURANÇA, DE SALUBRIDADE E DE ES-

TÉTICA DO PRÉDIO E DA(S) UNIDADE(S) OBJETO 
DA VISTORIA 
3.1. – EXTERIOR
a) Fachada principal
Construção do tipo abarracado (executada pelo 
locatário), edificado ao nível do rés-do-chão, com 
materiais de vária ordem (maioritariamente madei-
ra e chapa) e de aspeto precário.
Ampliação (executada pelo locatário) do tipo mar-
quise em alvenaria de tijolo à vista, ao nível do piso 
superior, com cobertura em telha do tipo marselha 
e resguardo em chapas de fibra de vidro translúci-
do, onde se encontra situado o compartimento que 
comporta a cozinha.
Desagregação do reboco, encontrando-se a pedra 
à vista.
Deterioração das caixilharias em madeira, sendo 
que na unidade devoluta as remanescentes encon-
tram-se em estado de ruína.
(fotografia n.º 1 a 6)
b) Fachada/empena posterior
Desagregação do reboco, encontrando-se a pedra 
à vista.
(fotografia n.º 7 e 8)
c) Fachada lateral esquerda
Ampliação (executada pelo locatário) do tipo mar-
quise em alvenaria de tijolo à vista, ao nível do piso 
superior, com cobertura em telha do tipo marselha 
e resguardo em chapas de fibra de vidro translúci-
do, onde se encontra situado o compartimento que 
comporta a cozinha.
Desagregação do reboco, encontrando-se a pedra 
à vista.
(fotografia n.º 9 e 10)
d) Fachada/empena lateral direita
Desagregação do reboco, encontrando-se a pedra 
à vista.
(fotografia n.º 11 e 12)
e) Cobertura
Envelhecida, deteriorada, deformada, e parcial-
mente em estado de ruína, sobre a unidade devo-
luta, tendo já colapsado para o interior da mesma.
(fotografia n.º 13 a 16)
f) Logradouro
Acumulação de lixo de vária ordem, escombros e 
vegetação infestante.
(fotografia n.º 17 e 18)
3.2. – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existem
3.3. – UNIDADE 1/ocupada
Deterioração dos tetos e paredes devido à infiltra-
ção de águas pluviais.
Deterioração da rede elétrica devido à infiltração de 
águas pluviais.
Ausência de equipamentos na cozinha, existindo 
somente uma banca de lavar louça, com um reci-
piente para drenar as águas sujas.
Ausência de rede interna de abastecimento de água 
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com ligação à rede pública, bem como ausência de 
outro ponto de abastecimento de água.
Ausência de rede interna de drenagem de águas 
residuais e ligação à rede pública.
Cabine sanitária no exterior, somente com uma sa-
nita e bidé, destituída de redes internas de abas-
tecimento de água e de drenagem de águas resi-
duais. 
(fotografia n.º 19 a 24)
3.3.1 – UNIDADE 2/devoluta
Em estado de ruína, tendo já todo o seu miolo co-
lapsado para o interior da mesma, encontrando-se 
esta cheia de escombros.
(fotografia n.º 25 a 30)
3.4. – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE CONSER-
VAÇÃO
(Apurado através da determinação do nível de con-
servação do imóvel constante da respetiva ficha de 
avaliação anexa ao processo)
3.4.1. – O estado de conservação é: Unidade 1 – 
Mau; Unidade 2 - Péssimo
4 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PRECONIZADAS
4.1. – EXTERIOR
a) Fachadas
Remoção/demolição da construção do tipo abarra-
cado, edificada ao nível do rés-do-chão, com ma-
teriais de vária ordem (maioritariamente madeira e 
chapa) e de aspeto precário, para local apropriado.
Remoção/demolição da ampliação do tipo marqui-
se, em alvenaria de tijolo à vista, ao nível do piso 
superior, com cobertura em telha do tipo marselha 
e resguardo em chapas de fibra de vidro translúci-
do, para local apropriado.
Remoção das caixilharias remanescente, em ma-
deira, da unidade devoluta, que se encontram em 
estado de ruína.
Reparação do reboco, com colmatação das juntas 
da alvenaria de pedra à vista.
b) Cobertura
Remoção parcial da cobertura (incluindo estrutura) 
que se encontra em estado de ruína, sobre a uni-
dade devoluta, para local apropriado, com consoli-
dação da remanescente, e da base de apoio (topo 
superior das paredes estruturais) da estrutura de 
madeira.
c) Logradouro
Remoção do lixo de vária ordem, escombros e corte 
de vegetação infestante, com remoção para local 
apropriado.
4.2. – PARTES COMUNS (INTERIOR)
Não existem
4.3. – UNIDADE/ocupada
Tendo em conta o estado atual do prédio, da uni-
dade devoluta em estado de ruína, da ausência 
de redes internas de abastecimento de água e de 
drenagem de águas residuais, de equipamentos na 
cozinha e instalação sanitária situado no exterior 
do prédio, da unidade ocupada, entendem os téc-

nicos, que nestas circunstâncias e  não existindo as 
condições mínimas de habitabilidade, de momento 
não se justifica a execução de obras na unidade em 
causa. 
4.3.1 – UNIDADE/devoluta
Remoção de todo o seu miolo/escombros para local 
apropriado.
5 – PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRE-
CONIZADAS
O prazo para a realização das obras preconizadas é 
de 60 dias úteis.
6 – QUESITOS FORMULADOS PELO PROPRIETÁRIO
Não houve - Vistoria com dispensa de formalidades
7 – DOCUMENTOS ANEXOS
7.1. – Relatório fotográfico com cinco páginas.
E nada mais havendo a tratar dá-se por encerrado 
este auto.
(José Manuel Santos Moura) - Relator 
(Firmino Augusto Trigo Barbosa)
(Fátima Alexandra Macedo de Vasconcelos Correia 
de Almeida)
Data de Publicitação: 27/11/2015
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