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A. 1. MINUTA DE ATA Nº. 03
Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano 
de dois mil e treze, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou 
as seguintes deliberações: 
1) Foram, no Período de Antes da Ordem do Dia, 
votados os seguintes documentos: 
a) Voto de Pesar, subscrito por todos os Grupos 
Parlamentares, "pelo falecimento da Senhora D.ª. 
Maria Teresa Rodrigues Nogueira (Mãe do Senhor 
Francisco Manuel Rodrigues Leite, Presidente da 
Junta de Freguesia da Madalena”, aprovado por 
Unanimidade. 
b) Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo Munici-
pal "Juntos Por Gaia", "pelo falecimento do Senhor 
Adriano Silva, Presidente da Associação Cultural e 
de Recreio de Gulpilhares", aprovado por Unanimi-
dade. 
c) Voto de Louvor, apresentado pelo Grupo Munici-
pal "Juntos por Gaia", "pela abertura dos Lares da 
APPACDM e da CERCIGAIA", aprovado por Unani-
midade. 
d) Voto de Louvor, apresentado pelo Grupo Munici-
pal "Juntos Por Gaia", "pela assinatura do Contrato 
Local de Desenvolvimento Social e do Protocolo de 
Capacitação de Emprego", aprovado por Maioria, 
com 04 abstenções (03 da CDU e 01 do BE) e os 
votos favoráveis do PS, PSD, Movimento Indepen-
dente "Juntos Por Gaia", CDS-PP e do Movimento 
Independente de Cidadãos Gulpilhares-Valadares.
e) Voto de Pesar, subscrito por todos os Grupos Par-
lamentares, "pelo falecimento de Nelson Mandela”, 
aprovado por Unanimidade.
f) Moção, apresentada pelo BE, sobre "a luta dos 
professores contra a prova de avaliação da classe 
docente", aprovada por Maioria, com os votos con-
tra do PSD e CDS-PP, a abstenção do Grupo Muni-
cipal "Juntos Por Gaia" e os votos favoráveis do PS, 
CDU, CDS-PP, BE e do Movimento Independente de 
Cidadãos Gulpilhares-Valadares.
g) Proposta de Recomendação, apresentada pelo 
BE, sobre "a casa onde nasceu o Escultor Soares 
dos Reis", rejeitada por Maioria, com os votos con-
tra do PS e do Grupo Municipal "Juntos por Gaia" 
e os votos a favor do PSD, CDU, CDS-PP, BE e do 
Movimento Independente de Cidadãos Gulpilhares-
-Valadares. 
h) Proposta de Recomendação, apresentada pela 
CDU, "sob a epígrafe Auditoria Externa à situação 
económica e financeira do Município", rejeitada por 
Maioria, com os votos contra do PS, PSD, Grupo 
Municipal "Juntos por Gaia", CDS-PP, 01 abstenção 
do Movimento Independente de Cidadãos Gulpilha-
res-Valadares e os votos a favor da CDU e BE. 
i) Moção, apresentada pela CDU sobre "o Centro de 
Reabilitação do Norte", rejeitada por Maioria, com 
os votos contra do PS, PSD, Grupo Municipal "Jun-
tos por Gaia", um representante do CDS-PP e do 

Movimento Independente de Cidadãos Gulpilhares-
-Valadares, 01 abstenção de um representante do 
CDS-PP e os votos a favor da CDU e BE.
j) Moção, apresentada pela CDU, sobre o "Banco de 
Horas", rejeitada por Maioria, com os votos contra 
do PS, PSD, Grupo Municipal "Juntos por Gaia" e 
CDS-PP e os votos a favor da CDU, BE e do Mo-
vimento Independente de Cidadãos Gulpilhares-
-Valadares. 
k) Moção, apresentada pela CDU sobre o "Orça-
mento de Estado de 2014", aprovada por Maioria 
com os votos contra do PSD e CDS-PP, a abstenção 
do PS e os votos a favor do Grupo Municipal "Juntos 
por Gaia", CDU, BE e do Movimento Independente 
de Cidadãos Gulpilhares-Valadares.
l) Moção, apresentada pela CDU sobre o "Centro de 
Produção do Norte da RTP", aprovada por Maioria, 
com a abstenção do CDS-PP e os votos a favor do 
PS, PSD, Grupo Municipal "Juntos por Gaia", CDU, 
BE e do Movimento Independente de Cidadãos Gul-
pilhares-Valadares.
2) No Período da Ordem do Dia, foram tomadas as 
seguintes deliberações:
1) Foi no ponto 4.1. da Ordem de Trabalhos "Elei-
ção dos 11 (onze) Representantes da Assembleia 
Municipal de Vila Nova de Gaia no Conselho Muni-
cipal de Segurança de Vila Nova de Gaia”, presente 
01 Lista, denominada A, tendo obtido 48 a favor, 
00 votos nulos e 00 votos brancos. Foram, pois, 
eleitos os Senhores Manuel Benjamim Leite Soares, 
Vítor da Silva Pereira Canastro, João Paulo Rebelo 
da Silva, Joaquim José Pereira da Silva, Júlia Do-
rinda Lima Sampaio, Ruben David da Silva Pinto, 
Sérgio Filhote Marques de Queirós, Eduardo Manuel 
Barros Loureiro, Paulo Alexandre Fernandes Aranda 
Correia e António Eduardo Pinto Silvestre Pereira 
pertencentes à Lista A. 
2) Foi no ponto 4.2. da Ordem de Trabalhos "Elei-
ção dos 05 (cinco) Representantes da Assembleia 
Municipal de Vila Nova de Gaia no Conselho Munici-
pal Económico-Social”, presente 01 Lista, denomi-
nada A, tendo obtido 43 a favor, 00 votos nulos e 
05 votos brancos. Foram, pois, eleitos os Senhores 
Deputados Municipais José Manuel Almeida Cou-
to, Joaquim Manuel Pinto Carvalho, António Miguel 
Castro Fernandes Ricardo José Bessa Fernandes e 
Sérgio Luís Assunção Vasconcelos, pertencentes à 
Lista A. 
3) Foi no ponto 4.3. da Ordem de Trabalhos "Elei-
ção do Presidente de Junta de Freguesia ao Con-
selho Municipal de Educação", presente 01 Lista, 
denominada A, tendo obtido 35 a favor, 00 votos 
nulos e 13 votos brancos. Foi, pois, eleito o Senhor 
Presidente de Junta de Freguesia de Grijó e Ser-
monde, Joaquim César Ramos Rodrigues, perten-
cente à Lista A.  
4) Foi no ponto 4.4. da Ordem de Trabalhos "Elei-
ção do Presidente de Junta de Freguesia ao Conse-
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lho Cinegético Municipal ”, presente 01 Lista, deno-
minada A, tendo obtido 35 a favor, 00 votos nulos 
e 13 votos brancos. Foi, pois, eleito o Senhor Pre-
sidente de Junta de Freguesia de Avintes Cipriano 
Manuel Rodrigues Fonseca de Castro, pertencente 
à Lista A.
5) Foi no ponto 4.5. da Ordem de Trabalhos "Elei-
ção do Presidente de Junta de Freguesia para a Co-
missão Municipal de Defesa da Floresta contra In-
cêndios, nos termos da Lei 14/04, de 08 de Maio", 
presente 01 Lista, denominada A, tendo obtido 35 a 
favor, 00 votos nulos e 13 votos brancos. Foi, pois, 
eleito o Senhor Presidente de Junta de Freguesia de 
Canelas Arménio José Pereira da Costa, pertencen-
te à Lista A.
6) Foi no ponto 4.6. da Ordem de Trabalhos "Elei-
ção do Representante da Assembleia Municipal de 
Vila Nova de Gaia no Conselho Consultivo da Reser-
va Natural Local do Estuário do Douro", presente 
01 Lista, denominada A, tendo obtido 36 a favor, 
00 votos nulos e 12 votos brancos. Foi, pois, eleito 
o 10 Senhor Deputado Municipal Manuel Teixeira 
Alves, pertencentes à Lista A. 
7) Foi no ponto 4.7. da Ordem de Trabalhos "Eleição 
do Presidente de Junta de Freguesia à Assembleia 
Distrital do Porto", presente 01 Lista, denominada 
A, tendo obtido 35 a favor, 00 votos nulos e 13 vo-
tos brancos. Foi, pois, eleito o Senhor Presidente de 
Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo Filipe da 
Silva Lopes, pertencente à Lista A. 
8) Foi no ponto 4.8. da Ordem de Trabalhos "Elei-
ção do Representante da Assembleia Municipal de 
Vila Nova de Gaia na Comissão Municipal à qual 
caberá decidir dos pedidos de instalação e modifi-
cação de estabelecimentos de comércio a retalho, 
nos termos da Lei n° 12/04, de 30 de Março e da 
Portaria n° 518/04, de 20 de Maio", presente 01 
Lista, denominada A, tendo obtido 36 a favor, 00 
votos nulos e 12 votos brancos. Foi, pois, eleito o 
Senhor Deputado Municipal Helder Alberto Pereira 
Gonçalves, pertencente à Lista A.
9) Foi o ponto 4.9. da Ordem de Trabalhos "Eleição 
dos (04 quatro) Representantes da Assembleia Mu-
nicipal de Vila Nova de Gaia na Comissão de Comis-
são de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo 
de Vila Nova de Gaia”, retirado da Ordem de Traba-
lhos.  
10) Foi no ponto 4.10. da Ordem de Trabalhos "Elei-
ção do Representante da Assembleia Municipal na 
Comissão Concelhia de Saúde”, presente 01 Lista, 
denominada A, tendo obtido 36 a favor, 00 votos 
nulos e 12 votos brancos. Foi, pois, eleita a Senho-
ra Deputada Municipal Carla Maria Pinto Oliveira, 
pertencente à Lista A.
11) Foi no ponto 4.11. da Ordem de Trabalhos 
"Eleição do Representante da Assembleia Municipal 
de Vila Nova de Gaia no Conselho da Comunidade 
no ACES — Agrupamento de Centro de Saúde do 

Grande Porto VIII — Gaia”, presente 01 Lista, deno-
minada A, tendo obtido 35 a favor, 00 votos nulos 
10 e 13 votos brancos. Foi, pois, eleito o Senhor 
Deputado Municipal Victor Dinis da Costa e Silva, 
pertencentes à Lista A. 
12) Foi no ponto 4.12. da Ordem de Trabalhos 
“Eleição do Representante da Assembleia Municipal 
de Vila Nova de Gaia no Conselho da Comunidade 
no ACES — Agrupamento de Centro de Saúde do 
Grande Porto IX - Espinho-Gaia”, presente 01 Lista, 
denominada A, tendo obtido 36 a favor, 00 votos 
nulos e 12 votos brancos. Foi, pois, eleito o Senhor 
Deputado Municipal Joaquim António Dias Tavares, 
pertencentes à Lista A. 
13) Foi o ponto 4.13. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta de Regulamento Pro-
visório do Conselho Municipal de Segurança de Vila 
Nova de Gaia" aprovado por Unanimidade. 
14) Foi o ponto 4.14. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta de Regimento da As-
sembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, para o 
quadriénio 2013-2017" aprovado por Maioria, com 
11 abstenções (07 do PSD, 03 da CDU e 01 do BE) 
e 36 votos a favor (27 do PS, 07 do Grupo Municipal 
"Juntos por Gaia" e 02 do CDS-PP). 
Foram, ainda, votadas as seguintes Propostas de 
Alteração ao Regimento da Assembleia Munici-
pal:  
a) Proposta de Alteração relativa à "transmissão 
das reuniões por videoconferência”, subscrita pelo 
BE, rejeitada por Maioria, com 27 votos contra do 
PS, 12 abstenções (06 do PSD, 03 da CDU, 02 do 
CDS-PP e 01 do BE) e 08 votos a favor (07 do Gru-
po Municipal "Juntos por Gaia" e 01 do PSD);
b) Proposta de alteração, subscrita pela CDU, re-
jeitada por Maioria, com 27 votos contra do PS, 
08 abstenções (06 do Grupo Municipal "Juntos por 
Gaia", 01 do PSD e 01 do CDS-PP) e 11 votos a 
favor (06 do PSD, 03 da CDU; 01 do CDS-PP e 01 
do BE);
c) Proposta, apresentada pelo BE e subscrita pelo 
CDU e PSD, relativo à Grelha de Tempos do "PAOD", 
rejeitada por Maioria com 34 votos contra (27 do 
PS e 07 do Grupo Municipal "Juntos por Gaia), 02 
abstenções do CDS-PP e 11 votos a favor (07 do 
PSD, 03 da CDU e 01 do BE); 
d) Proposta apresentada pelo PS, Grupo Municipal 
"Juntos por Gaia" e CDS-PP, relativa à "Grelha de 
Tempos do PAOD", aprovada por Maioria, com 11 
votos contra (07 do PSD, 03 da CDU e 01 do BE), 
02 abstenções do CDS-PP e 34 votos a favor (27 
do PS e 07 do Grupo Municipal "Juntos por Gaia"); 
e) Proposta apresentada pelo PS, Grupo Municipal 
"Juntos por Gaia" e CDS-PP, relativa à "Grelha de 
Tempos do Período da Ordem do Dia", aprovada por 
Maioria, com 04 votos contra (03 da CDU e 01 do 
BE), 01 abstenção do CDS-PP e 42 votos a favor 
(27 do PS, 07 do PSD, 07 do Grupo Municipal "Jun-
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tos por Gaia" e 01 do CDS-PP).
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 02.05 horas do dia 20 de 
dezembro de 2013, da qual se lavrou a presente 
Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e assinada pela 
Senhora Primeira Secretária e pelo Senhor Presi-
dente da Assembleia Municipal, e que foi aprovada 
por unanimidade.
Primeira secretária, Carla Patrícia Marques da Silva.
Presidente da assembleia municipal, Albino Pinto 
Almeida.

A. 2. MINUTA DE ATA Nº. 04
Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano 
de dois mil e treze, a Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Gaia, reunida em Sessão Ordinária, tomou 
as seguintes deliberações: 
1) Foi o ponto 4.15. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal 
do Município de Vila Nova de Gaia, para o ano de 
2014", aprovado por Maioria com 04 votos contra 
( 03 da CDU e 01 do BE ), 09 abstenções ( 07 do 
PSD e 02 do CDS-PP) e 35 votos a favor ( 15 do PS, 
12 do Grupo de Presidentes de Junta de Freguesia 
do PS, 06 do Movimento Independente "Juntos Por 
Gaia", 01 do Movimento Independente de Cidadãos 
Gulpilhares-Valadares e 01 do Substituto Legal do 
Presidente de Junta de Freguesia da Madalena ).
2) Foi Apreciada a Informação Escrita do Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara Municipal e da situação 
financeira do Município, nos termos alínea c) do n°2 
do Art.º 25° da Lei n° 75/2013 de 12 de Setembro. 
3) Foi o ponto 4.17. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Munici-
pal quanto à abertura de procedimentos concursais 
comuns destinados à celebração de contratos de 
trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado, com vista à ocupação de postos de trabalho 
no mapa de pessoal do Município de Vila Nova de 
Gaia”, aprovado por Unanimidade. 
4) Foi o ponto 4.18. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Contrato-Programa a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e as "Águas e Par-
que Biológico de Gaia EEM", para o ano de 2014", 
aprovado por Maioria, com 03 abstenções da CDU 
e 40 votos a favor (15 do PS, 11 do Grupo de Pre-
sidentes de Junta de Freguesia do PS, 06 do PSD, 
05 do Movimento Independente "Juntos Por Gaia", 
02 do CDS-PP e 01 do Movimento Independente de 
Cidadãos Gulpilhares-Valadares).
5) Foi o ponto 4.19. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Contrato- Programa a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a "Gaiurb — Ur-
banismo e Habitação, EEM", para o ano de 2014", 
aprovado por aprovado por Maioria, com 03 abs-

tenções da CDU e 40 votos a favor (15 do PS, 11 do 
Grupo de Presidentes de Junta de Freguesia do PS, 
06 do PSD, 05 do Movimento Independente "Juntos 
Por Gaia", 02 do CDS-PP e 01 do Movimento Inde-
pendente de Cidadãos Gulpilhares-Valadares). 
6) Foi o ponto 4.20. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto ao Contrato- Programa a celebrar entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a "Gaianima EEM", 
para o ano de 2014", aprovado por Maioria, com 03 
abstenções da CDU e 40 votos a favor (15 do PS, 
11 do Grupo de Presidentes de Junta de Freguesia 
do PS, 06 do PSD, 05 do Movimento Independente 
"Juntos Por Gaia", 02 do CDS-PP e 01 do Movimento 
Independente de Cidadãos Gulpilhares-Valadares). 
7) Foi o ponto 4.21. da Ordem de Trabalhos "Dis-
cussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 
quanto à prorrogação até 31 de dezembro de 2014 
da liquidação da Empresa Municipal "Gaianima 
EEM"", aprovado por Maioria, com 05 abstenções 
(03 da CDU e 02 do CDS-PP) e 38 votos a favor 
(15 do PS, 11 do Grupo de Presidentes de Junta 
de Freguesia do PS, 06 do PSD, 05 do Movimento 
Independente "Juntos Por Gaia" e 01 do Movimento 
Independente de Cidadãos Gulpilhares-Valadares). 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 02.25 horas do dia 27 de 
dezembro de 2013, da qual se lavrou a presente 
Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e assinada pela 
Senhora Primeira Secretária e pelo Senhor Presi-
dente da Assembleia Municipal.
Primeira secretária, Carla Patrícia Marques da Silva.
Presidente da assembleia municipal, Albino Pinto 
Almeida.
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B.1. MINUTA DA ATA N.º 27
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
02 DE DEZEMBRO DE 2013
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 Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Eng.ª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro; 
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA. C) DO ART°. 39 DA LEI N°. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO:
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
PRESIDIU À REUNIÃO:
- O Senhor Presidente da Câmara Prof, Dr. Eduardo 
Vítor Rodrigues.
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- O Sr. Diretor Municipal de Administração e Finan-
ças, Dr. Carlos Sousa Pinto.
HORA DA ABERTURA: 15 Horas e 10 minutos
HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 05 minutos.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA N° 26 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA REALIZADA EM 18 DE NOVEM-
BRO (PÚBLICA)
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
definitivamente a Ata n° 26 (Pública) da reunião de 
Câmara, realizada em 18 de Novembro de 2013.
2- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO 
VALOR DE 750.00€ AO SPORTING CLUBE DE ARCO-
ZELO PARA ALUGUER DE AUTOCARRO DESTINADO 
AO TRANSPORTE DE ATLETAS À ACADEMIA DE AL-
COCHETE,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.26"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE atribuir 
um subsídio no valor de 750,00€ ao Sporting Clube 
de Arcozelo para aluguer de autocarro, destinado 
ao transporte de atletas à Academia de Alcochete, 
nos termos propostos.
3- PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO AO CORAL 
DE GULPILHARES PARA AQUISIÇÃO DE NOVA IN-
DUMENTÁRIA
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.26"

Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE atribuir 
um subsídio no valor de 1.250,00€ ao Coral de Gul-
pilhares, para aquisição de nova indumentária, nos 
termos propostos.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
4- FUNDOS DISPONÍVEIS - NOVEMBRO/2013 - AU-
MENTO TEMPORÁRIO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS
Informaçãon°1/13-DMPCF.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.26" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o aumento temporário dos fundos disponíveis, 
nos termos da informação n° 1/13/DMPCF.
5- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDA-
DE SOCIAL DE LEVER
Informação CMVNG/2013/675
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.26" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isen-
tar a Associação de Solidariedade Social de Lever 
do pagamento das taxas relativas à utilização de 
viaturas municipais, nos termos da informação 
CMVNG/2013/675 de 04.06.2013.
6- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELO RANCHO FOLCLÓRICO "AS TRI-
GUElRINHAS DO PISÃO
Informação CMVNG/2013/3566.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.26"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isen-
tar o Rancho Folclórico "As Trigueirinhas do Pisão" 
do pagamento das taxas relativas à utilização de 
viaturas municipais, nos termos da Informação 
CMVNG/2013/3566 de 16.08.2013.
7- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS 
SOLICITADO PELO SERVIÇO DE PSIQUIATRIA E 
SAÚDE MENTAL DO C.H.V.N.G./E
Informação CMVNG/2013/3566
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.26"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isen-
tar o Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do 
C.H.V.N.G./E do pagamento das taxas relativas à 
utilização de viaturas municipais, nos termos da in-
formação CMVNG/2013/5714 de 08.10.
8- PEDIDO DE REDUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, DE 
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS, 
SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
PARA AS PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO 
E AUTISMO.
Informação CMVNG/2013/3566
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.26”
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE isen-
tar a Associação Portuguesa para as Perturbações 
do Desenvolvimento e Autismo do pagamento das 
taxas relativas à utilização de viaturas municipais, 

B. CÂMARA MUNICIPAL
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nos termos da Informação CMVNG/2013/3566 de 
26.11.2013.
9- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MU-
NICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A PORTUCALEA 
- MANUTENÇÃO DA EQUIPA DE SAPADORES FLO-
RESTAIS
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.26"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE reno-
var o Protocolo de Colaboração entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Portucalea - Manutenção 
da Equipa de Sapadores Florestais, celebrado em 
29 de Março de 2013 até 31 de Dezembro de 2014.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDI-
COS
10 - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA N° 
2738/13 DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL 
DO PORTO - REQUERENTE: STAL E REQUERIDO: 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
Informação n° 440/C de 20.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.20"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE rati-
ficar o despacho do Senhor Presidente datado de 
20/11/2013 que suspende provisoriamente os efei-
tos da deliberação de Câmara de 25/09/2013 até 
decisão judicial, repristinando-se os horários ante-
riores à deliberação, nos termos da Informação n° 
440/C de 20.11.2013.
11- LIQUIDAÇÃO DA TMPC DE 2013 - AEDL - AUTO 
ESTRADAS DO DOURO LITORAL SA
Informação N° 96/DMCJAAN de 08.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.26"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE indefe-
rir o pedido formulado pela AEDL - AUTO ESTRA-
DAS DO DOURO LITORAL SA e aprovar a cobrança 
coerciva, nos termos da Informação 96/DMCJAAN 
de 08.11.2013.
12- OPOSIÇÃO A PROCESSO DE EXECUÇÃO FIS-
CAL N° 1202/13.5BEPRT INTENTADO POR LISETA 
MARIA DIAS SÁ CAMBOA CONTRA A CÂMARA MU-
NICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
Informação n°426/C de 13.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 
2013.11.20". 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO E OBRAS 
NO ESPAÇO PÚBLICO
13- EXPOSIÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZA-
ÇÃO VERTICAL DE OBRIGAÇÃO - AVENIDA DA RE-
PÚBLICA-MAFAMUDE
Inf. 23333/2013/DMM de 05.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 
2013.11.26".
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos da 
Informação n° 23333/13/DMM de 05.11.2013.
14- EXPOSIÇÃO SOBRE A RUA DOS COMBATENTES 

- FREGUESIA DA MADALENA 
Inf. 22280/2013/DMM de 18.11.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 
2013.11.26".
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos da 
Informação n° 22280/13/DMM de 18.11.2013.
15- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS PELA INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO SOLICITA-
DO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E 
VILAR DO PARAÍSO
Inf. 23798/2013/DMM de 12.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.26"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a isenção total do pagamento de taxas pela inter-
rupção de trânsito, solicitado pela União de Fregue-
sias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos da 
Informação n° 23798/13/DMM de 12.11.2013.
16- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS CORRESPONDENTES À OCUPAÇÃO DOS LUGA-
RES DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITA-
DA. SOLICITADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
MAFAMUDE E VILAR DO PARAÍSO
Inf. 23790/2013/DMM de 12.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.26"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
a isenção total do pagamento de taxas correspon-
dentes à ocupação dos lugares de estacionamento 
de duração limitada, solicitado pela União de Fre-
guesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos 
da Informação n° 23790/13/DMM de 12.11.2013.
17- POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - COLO-
CAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE DIREÇÃO "CLIHOTEL" 
- FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO
Inf. 23577/2013/DMM de 18.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.26" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a Postura Municipal de Trânsito, nos termos da 
informação n° 23577/13/DMM de 18.11.2013.
18- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA 
ENTRE A AVENIDA DOS DESCOBRIMENTOS E A 
AVENIDA INFANTE D. HENRIQUE E BENEFICIAÇÃO 
DO PAVIMENTO DA AVENIDA DOS DESCOBRIMEN-
TOS - VÁRIAS FREGUESIAS - PEDIDO DE PRORRO-
GAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
Inf. 24021/2013/DMOEP de 21.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 
2013.11.26".
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a prorrogação do prazo contratual relativo à 
empreitada de "Construção de Rotunda entre a 
Avenida dos Descobrimentos e a Avenida Infante 
D. Henrique e Beneficiação do Pavimento da Ave-
nida dos Descobrimentos - Várias Freguesias", nos 
termos da Informação n° 24021/13/DMOEP de 
21.11.2013.
19- CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DAS 
PEDRAS - PROCESSO N° 76/10 - NOVO PLANO DE 
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TRABALHOS
Vem à Câmara para ratificação.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 2013.11.23"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
23.11.2013, que aprovou o novo plano de trabalhos 
relativo à Construção do Pavilhão Desportivo das 
Pedras", nos termos da Informação n° 24431/13/
DMCCEM de 20.11.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COE-
SÃO SOCIAL
20- CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERA-
ÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
E O LANCASTER COLLEGE
Inf. 101/DMAIPAS de 07.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.12"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE aprovar 
o Protocolo de Cooperação a celebrar entre o mu-
nicípio de Vila Nova de Gata e o Lancaster College, 
com a alteração/atualização das disposições legais 
referidas no preâmbulo, nos termos da Informação 
n° 101/DMAIPAS de 07.11.2013.
21- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS SOLICITADO POR LUCÍLIA ALVES RODRIGUES
Inf. 269/13.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.07"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção em 50% do pagamento de taxas ur-
banísticas, solicitado por Lucília Alves Rodrigues, 
nos termos da Informação n° 269/13/DMAS de 
10.10.2013.
22- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 
DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO E DE TAXA MUNICI-
PAL DE URBANIZAÇÃO SOLICITADO POR MANUEL 
DE SOUSA CAVADAS
lnf.304/DMAS/13
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.07"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção em 75% do pagamento de taxa de li-
cença de construção, solicitado por Manuel de Sou-
sa Cavadas, nos termos da Informação n° 304/13/
DMAS de 24.10.2013.
23- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
PE VISTORIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO
POR EDUARDO ANTÓNIO RODRIGUES DA SILVA
Inf. 317/13
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.11.07"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE indefe-
rir o pedido de isenção do pagamento da taxa de 
vistoria administrativa, solicitado por Eduardo An-
tónio Rodrigues da Silva, nos termos da Informação 
n° 317 de 30.10.2013.
24- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
POR SERVIÇOS PRESTADOS PELOS BOMBEIROS 
SAPADORES SOLICITADO POR ROSA CONCEIÇÃO 
COSTA

Inf. 311/13.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.11.07"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção total do pagamento de taxa relativa 
a serviços prestados pelos Bombeiros Sapadores, 
solicitado por Rosa Conceição Costa, nos termos da 
Informação n° 311/13 de 24.10.2013.
25- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS SOLICITADO POR CLAUDINO DIAS DA COSTA 
ALVES
Inf. 288/13 de 11.10.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.11.07"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE inde-
ferir o pedido de isenção do pagamento de taxas, 
solicitado por Claudino Dias da Costa Alves, nos 
termos da Informação n° 288/13 de 11.10.2013.
26- PEDIDO DE DEFERIMENTO DE PROCESSOS DE 
PMES
Inf. 285/DMAS/13
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.20"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var os processos relativos a apoio para a educação 
no âmbito do Protocolo Metropolitano de Emergên-
cia Social, referentes às Juntas de Freguesia de 
Santa Marinha, Gulpilhares, Pedroso e Olival, nos 
termos e montantes constantes na Informação n° 
285/DMAS/2013.
27- PEDIDO DE DEFERIMENTO DE PROCESSOS DE 
PMES
Inf. 331/DMAS/13
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.20"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var os processos relativos a apoio para a educação 
no âmbito do Protocolo Metropolitano de Emergên-
cia Social, referentes às Juntas de Freguesia de Vi-
lar de Andorinho e Oliveira do Douro, nos termos 
e montantes constantes na Informação n°331/
DMAS/2013.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
28- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS SOLICITADO 
POR CARLOS JOSÉ COELHO NOGUEIRA
Inf. 046/DMUA/RC/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.26" 
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a redução em 25% da taxa municipal de ur-
banização e indeferir o pedido de isenção da taxa 
devida pela emissão do alvará de licença de cons-
trução, solicitado por Carlos José Coelho Nogueira, 
nos termos da Informação n° 046/DMUA/RC/2013.
29- EXPOSIÇÃO / ALEGACÕES / RECLAMAÇÃO 
APRESENTADAS PELA RIOX – INDÚSTRIAS META-
LOELÉTRICAS LD.ª
Inf. 045/DMU/RC/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.26"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a redução em 50 % parcial da taxa municipal de 
urbanização e de compensação urbanística e inde-
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ferir o pedido de isenção da taxa a título de licença 
de construção, solicitado por RIOX - INDÚSTRIAS 
METALOELÉCTRICAS LD.ª, nos termos da Informa-
ção n° 045/DMUA/RC/2013.
30- PEDIDO DE ISENÇÃO DE REPAVIMENTAÇÃO DE 
ARRUAMENTO SOLICITADO POR PAULA CRISTINA 
MARTINS MEIRELES
Inf. 049/DMUA/RC/2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.11.26"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a isenção de repavimentação de arruamento, 
solicitado por Paula Cristina Martins Meireles, nos 
termos da Informação n° 049/DMUA/RC/2013.
DIVERSOS
31- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Deliberação;
A Câmara tornou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 ho-
ras e 05 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
minuta aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no art.º 27.° do CPA, e no n°. 3 do art.º 
57°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de Setembro, bem 
como do n°. 3 do art.º 11° do Regimento da Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, António Carlos Sousa Pinto o Director Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.2. MINUTA DA ATA N.º 28
REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NOS 
PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 
16 DE DEZEMBRO DE 2013
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;
- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Eng.ª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro; 
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
PRESIDIU À REUNIÃO:
- O Senhor Presidente da Câmara Prof. Dr. Eduardo 
Vítor Rodrigues.
SECRETARIOU A REUNIÃO:

- O Sr. Diretor Municipal de Administração e Finan-
ças, Dr. Carlos Sousa Pinto.
HORA DA ABERTURA: 17 Horas e 10 minutos
HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 50 minutos.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ATA N° 27 DA REU-
NIÃO DE CÂMARA REALIZADA EM 02 DE DEZEM-
BRO (ORDINÁRIA)
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var definitivamente a Ata n° 27 da Reunião (Ordi-
nária) de Câmara realizada em 02 de Dezembro de 
2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDI-
COS
2- PROTOCOLO GAIA CAPACITAÇÃO-EMPREGO A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO E O INSTITUTO DO 
EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Inf. 100/DMCJAAN de 10.12.2013.
Vem à Câmara para ratificar.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
car. 2013.12.11"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
2013.12.11 que aprovou o Protocolo Gaia Capacita-
ção - Emprego a celebrar entre o Município de Vila 
Nova de Gaia e o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO E OBRAS 
NO ESPAÇO PÚBLICO
3- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE CIR-
CULAÇÃO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE CIR-
CULAÇÃO E OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA 
DE MERCADORIAS SOLICITADO PELA BETÃO LIZ-
-CIMPOR
Inf. 24665/2013/DMM de 22.11.2013,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.12.11"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var o pedido de autorização especial de circulação 
no âmbito do Regulamento de Circulação e Opera-
ções de Carga e Descarga de Mercadorias, solicita-
do pela Betão Liz - Cimpor, nos termos da Informa-
ção n° 24665/2013/DMM de 22.11.2013.
4- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE CIR-
CULAÇÃO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE CIR-
CULAÇÃO E OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA 
DE MERCADORIAS SOLICITADO POR JOSÉ CARLOS 
SILVA SOUSA - TERRAPLANAGENS LD.ª
Inf. 24908/2013/DMM de 27.11.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.12.11"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de autorização especial de circulação 
no âmbito do Regulamento de Circulação e Opera-
ções de Carga e Descarga de Mercadorias, solici-
tado por José Carlos Silva Sousa - Terraplanagens 
Lda, nos termos da informação n° 24908/2013/
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DMM de 27.11.2013.
5- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TA-
XAS DE PUBLICIDADE SOLICITADO PELO GAIENSE 
- COMUNICAÇÃO E EVENTOS UNIPESSOAL LDª
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.12.11"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento em 30% 
de taxas de publicidade, solicitado pelo Gaiense - 
Comunicação e Eventos Unipessoal Lda. nos termos 
informados.
6- CONSTRUÇÃO DO PASSADIÇO PARA A LIGAÇÃO 
CICLO-PEDONAL ENTRE O CAIS DE QUEBRANTÕES 
E O AREINHO DE OLIVEIRA DO DOURO E REQUA-
LIFICAÇÃO DA FRENTE NATURAL DO RIO DOURO 
NO AREINHO DE OLIVEIRA DO DOURO - OLIVEIRA 
DO DOURO -TRABALHOS A MAIS APRESENTADOS 
PELO EMPREITEIRO EM SUBSTITUIÇÃO DOS AN-
TERIORES - LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO PAR-
CIAL - CUMPRIMENTOS DOS PRAZOS DA EXECU-
ÇÃO FINANCEIRA DA EMPREITADA
Inf. 24403/2013/DMOEP de 20.11.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.12.11"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, revo-
gar a deliberação de Câmara de 25 de Setembro de 
2013 que aprovou a execução de trabalhos a mais 
e em sua substituição aprovar a execução de tra-
balhos a mais no valor de 55.598,55 €, nos termos 
dos n.ºs 1,2 e 3 do artigo 370° do CCP, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de Janeiro, nos 
termos da Informação n° 24403/2013/DMOEP de 
20.11.2013.
7- PLANO PE TRABALHOS DA EMPREITADA DE 
CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇO CICLO-PEDONAL 
ENTRE O CAIS DE QUEBRANTÕES E O AREINHO 
DE OLIVEIRA DO DOURO E REQUALIFICAÇÃO DA 
FRENTE FLUVIAL DO RIO DOURO NO AREINHO DE 
OLIVEIRA DO DOURO
Inf. 24645/2013/DMOEP de 22.11.2013 
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.12.11"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o plano de trabalhos e demais planos da em-
preitada de "Construção de Passadiço Ciclo-Pedonal 
entre o Cais de Quebrantões e o Areinho de Olivei-
ra do Douro e Requalificação da Frente Fluvial no 
Rio Douro, no Areinho de Oliveira do Douro, nos 
termos da Informação n° 24654/2013/DMOEP de 
22.11.2013.
8- ALTERAÇÃO DA POSTURA MUNICIPAL DE TRÂN-
SITO NA RUA DO AGUEIRO, MAFAMUDE
Inf. 25211/2013/DMM de 02.12.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.12.11"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var a postura municipal de trânsito, nos termos da 
informação n° 25211713/DMM de 2013.12.02.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COE-
SÃO SOCIAL
9- PROGRAMA DE CONTRATOS LOCAIS DE DESEN-

VOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CLDS+)
Inf. 25269/2013/DME de 03.12.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 2013.12.04"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, ra-
tificar o despacho do Sr. Presidente datado de 
2013.12.04 que aprovou o Programa de Contra-
tos Locais de Desenvolvimento Social (Programa 
CLDS+) nos termos da Informação n° 25269/2013/
DME de 2013.12.03.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA E DA 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
10- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ES-
PECIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA JUNTA DA 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDIM, OLIVAL, LE-
VER E CRESTUMA
Inf. 764/2013/Ambiente de 08.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.12.11"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de taxas 
devidas pela emissão de licença especial de ruído, 
solicitado pela Junta da União das Freguesias de 
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos da 
Informação n° 764/2013/Ambiente de 2013.11.08.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
11- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS SOLICITADO 
PELO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO OVÍ-
DEO
Inf. 050/DMUA/RC/2013,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.12.11"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o pedido de isenção do pagamento das taxas 
municipal de urbanização e de emissão de alvará 
de licença ou admissão da comunicação prévia, so-
licitado pelo Centro Social Paroquial de Santo Oví-
deo, nos termos informados.

ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA EEM
12- TARIFÁRIO DE ÁGUA, DE SANEAMENTO. DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E TARIFÁRIO SO-
CIAL PARA 2014
Ofício n.º 9873 de 09.12.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.12.11"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, apro-
var o Tarifário de Água, de Saneamento, de Resí-
duos Sólidos Urbanos e Tarifário Social para o ano 
2014, nos termos propostos.

DIVERSOS
13- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PELA CEDÊN-
CIA DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
SOLICITADO PELA ESCOLA PROFISSIONAL DO IN-
FANTE
Inf. 24/2013 de 25.112013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.12.11"
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Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, isen-
tar a Escola Profissional do Infante do pagamento 
de taxas pela cedência do Auditório da Assembleia 
(Municipal, nos termos da Informação n° 24/13 de 
25.11.2011.
14- PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PELA CEDÊN-
CIA DO AUDITÓRIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
SOLICITADO PELO PARTIDO SOCIALISTA
Inf. 26/2013 de 28.11.2013
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 2013.12.11"
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE, isen-
tar o Partido Socialista - Concelhia de Vila Nova de 
Gaia, do pagamento de taxas pela cedência do Au-
ditório da Assembleia Municipal, nos termos da in-
formação n° 26/13 de 28.112013.
15- PRÉMIO "PRAIA + ACESSÍVEL" 2013 - COMU-
NICAÇÃO DOS VENCEDORES
Vem à Câmara para conhecimento.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2013.12.05"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
16- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
17- CARTA DE COMPROMISSO DOS MUNICÍPIOS 
DA FRENTE ATLÂNTICA DO PORTO
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
18- INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA PONTE 
DE PEDRA - FREGUESIA DE AVINTES
Deliberação: Deliberado por UNANIMIDADE apro-
var a dispensa total do pagamento das taxas re-
lativas à interrupção de trânsito na Rua Ponte de 
Pedra, freguesia de Avintes, solicitado pela Junta 
de Freguesia de Avintes, nos termos da Informação 
n° 25976/13/DMM de 2013.12.13.
A Câmara tornou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 ho-
ras e 50 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
minuta aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no art.º 27.° do CPA, e no n°. 3 do art.º 
57°. da Lei n°. 75/2013, de 12 de Setembro, bem 
como do n°. 3 do art.º 11° do Regimento da Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, António Carlos Sousa Pinto o Director Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)

B.3. MINUTA DA ATA N.º 29
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZA-
DA NOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 
GAIA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2013
PRESENTES:
- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo 
Vítor de Almeida Rodrigues;
- O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira;
- O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de 
Oliveira Aguiar;

- O Senhor Vereador Eng.º Patrocínio Miguel Vieira 
de Azevedo;
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Elisa Vieira da 
Silva Cidade Oliveira;
- A Senhora Vereadora Eng.ª Maria Mercês Duarte 
Ramos Ferreira;
- O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães 
de Sousa;
- O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia 
Monteiro; 
- O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto
- O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Mi-
randa
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALÍ-
NEA. C) DO ART°. 39 DA LEI N°. 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO:
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria Cândida Oliveira;
PRESIDIU À REUNIÃO:
- O Senhor Presidente da Câmara Prof. Dr. Eduardo 
Vítor Rodrigues.
SECRETARIOU A REUNIÃO:
- O Sr. Diretor Municipal de Administração e Finan-
ças, Dr. Carlos Sousa Pinto.
HORA DA ABERTURA: 17 Horas e 10 minutos
HORA DE ENCERRAMENTO: 18 horas e 40 minutos.

PRESIDÊNCIA/VEREAÇÃO
1- PLANO E ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL 
PARA 2014
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por maioria, aprovar o Pla-
no e Orçamento e mapa de Pessoal para 2014 do 
Município de Vila Nova de Gaia.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: 8 Votos (PS e Vereadores Dr. Guilher-
me Aguiar, Arqt.º Valentim Miranda e Eng.ª Mercês 
Ferreira)
ABSTENÇÃO: 2 Votos PSD (Vereadores Firmino Pe-
reira e Dr. Elisio Pinto)
2- ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEI-
RA ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS BOM-
BEIROS VOLUNTÁRIOS COM SEDE NO CONCELHO 
DE VILA NOVA DE GAIA – APROVAÇÃO DAS MINU-
TAS DOS RESPETIVOS PROTOCOLOS
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
os protocolos de apoio financeiro a celebrar entre 
o Município de Vila Nova de Gaia e as Associações 
Humanitárias dos Bombeiros Voluntários com sede 
no concelho, nos termos da Informação n° 01-
VJGA-2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS
3- ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO EN-
TRE A EDP E O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA 
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EM 04 DE DEZEMBRO DE 2007 PARA REGULARIZA-
ÇÃO DAS PRESTAÇÕES REFERENTES AOS MESES 
DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.12.2013”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o aditamento ao protocolo celebrado entre o 
Município de Vila Nova de Gaia e a EDP em 04 de 
Dezembro de 2007, para regularização das presta-
ções referentes aos meses de Fevereiro a Dezem-
bro de 2013, nos termos da Informação do DMAF, 
de 10.12.2013.
4- ACORDO DE TRANSAÇÃO A CELEBRAR ENTRE 
O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A EMPRE-
SA SULDOURO - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS SA
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 11.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Acordo de Transação a celebrar entre o Municí-
pio de Vila Nova de Gaia e a Empresa Suldouro - 
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Ur-
banos SA, nos termos da informação do DMAF, de 
10.12.2013.
5- ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
COMUNS DESTINADOS À CELEBRAÇÃO DE CON-
TRATOS DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS 
POR TEMPO INDETERMINADO, COM VISTA À OCU-
PAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NO MAPA DE 
PESSOAL DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
Despacho do Sr. Presidente; “À Câmara. 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a abertura de procedimentos concursais comuns 
destinados à celebração de Contratos de Trabalho 
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, 
com vista à Ocupação de Postos de Trabalho no 
Mapa de Pessoal do Município de Vila Nova de Gaia.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
6- CALENDARIZAÇÃO VENCIMENTOS 2014
INT-CMVNG/2013/9413
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a calendarização dos vencimentos para 2014, 
nos termos da Informação CMVNG/2013/9413 de 
12.12.2013.
7- CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE 
CAMPISMO DA MADALENA - ORBITUR
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, prorro-
gar o contrato de concessão e de exploração do 
Parque de Campismo da Madalena até 31.12.2014.
8- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONDUCEN-
TE À CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE CUR-
TO PRAZO (ATÉ AO MONTANTE DE 7.700.000,00€) 
NA MODALIDADE DE CONTA CORRENTE NOS TER-
MOS DO DISPOSTO NO 38° DA LEI N.º 2/2007 DE 
15 DE JANEIRO
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para ratifi-
cação. 16.12.2013"

Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratificar 
o despacho do Sr. Presidente datado de 16.12.2013, 
que aprovou o procedimento administrativo condu-
cente à contratação de um empréstimo de curto 
prazo (até ao montante de 7.700.000,00€) na mo-
dalidade de conta corrente, nos termos da Informa-
ção do DMAF de 16.12.2013.
9- CONTRATO PROGRAMA 2005 - EX GAIASOCIAL 
EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE VILA 
NOVA DE GAIA EM
Inf. 14/13 - DDMFP de 16.12.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a diminuição do contrato programa de 2005 cele-
brado entre o Município de Vila Nova de Gaia e a 
Gaiasocial - Empresa Municipal de Habitação de 
Vila Nova de Gaia EM, para o valor de 1.209.451,67 
€ e a consequente restituição ao município do valor 
de 1.490.548,33€, nos termos da Informação n° 
14/13 -DDMFP de 16.12.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDI-
COS
10- PROCESSO DE EXPROPRIAÇÃO N° 
12666/03.5TBVNG DO 6.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBU-
NAL JUDICIAL DE VILA NOVA DE GAIA EM QUE É 
EXPROPRIADA MARIA ESTER ALVES NIZA MAGA-
LHÃES E OUTROS - PARCELA 18 VIA VL9 - TROÇO 
ENTRE A FUTURA VL10 E A PONTE SOBRE O RIO 
DOURO
Inf. 443/C de 22.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 05.12.2013"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
11- ACÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL N° 
2571/10.4BEPRT DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
E FISCAL DO PORTO EM QUE É AUTOR CARLOS AR-
TUR PEREIRA DA SILVA E RÉU O MUNICÍPIO DE 
VILA NOVA DE GAIA
Inf. 447/C de 25.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 05.12.2013"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE GESTÃO E OBRAS 
NO ESPAÇO PÚBLICO
12- EMPREITADA DE VALORIZAÇÃO E REORDE-
NAMENTO DO ESPAÇO LITORAL DE VILA NOVA DE 
GAIA - RECUPERAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO 
DA RIBEIRA DE ATIÃES - FREGUESIA DA MADALE-
NA- PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO CON-
TRATUAL DA OBRA EM 60 DIAS
Inf. 23400/2013/DMOEP de 06.11.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a prorrogação do prazo em 60 dias da empreitada 
de "Valorização e Reordenamento do Espaço Litoral 
de Vila Nova de Gaia - Recuperação do Corredor 
Ecológico da Ribeira de Atiães - Freguesia da Ma-
dalena" nos termos da Informação n° 23400/2013/
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DMOEP de 06.11.2013.
13- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE ACESSOS À 
RIBEIRA DE ATIÃES E OUTROS TRABALHOS COM-
PLEMENTARES - FREGUESIA DA MADALENA - PE-
DIDO PE PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 
EM 30 DIAS
Inf. 23899/2013/PMOEP de 13.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a prorrogação do prazo em 30 dias da empreitada 
de "Construção de Acessos à Ribeira de Atiães e Ou-
tros Trabalhos Complementares -Freguesia da Ma-
dalena" nos termos da Informação n° 23899/2013/
PMOEP de 13.11.2013.
14- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO 
VIA ROSA MOTA À RUA GENERAL TORRES - FRE-
GUESIA DE SANTA MARINHA - PEDIDO DE PROR-
ROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DE 180 DIAS
Inf. 26006/2013/DMOEP de 13.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a prorrogação do prazo em 180 dias da empreitada 
de "Construção da Ligação Via Rosa Mota à Rua 
General Torres - Freguesia de Santa Marinha" nos 
termos da informação n° 26006/2013/DMOEP de 
13.11.2013.
15- EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO URBANÍS-
TICA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DE GUILHERME 
GOMES FERNANDES - UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANTA MARINHA E AFURADA - REVISÃO DE PRE-
ÇOS DEFINITIVA
Inf. 23770/2013/DMOEP de 12.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a revisão de preços definitiva relativa à empreitada 
de "Requalificação Urbanística da Área de Interven-
ção de Guilherme Gomes Fernandes - União de Fre-
guesias de Santa Marinha e Afurada" nos termos da 
Informação n° 23770/2013/DMOEP de 12.11.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E COE-
SÃO SOCIAL
16- CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA E ATL 
NA ESCOLA EB1 DE CADAVÃO - REVISÃO DE PRE-
ÇOS
Inf. 24632/13/DMCFEE de 22.11.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 05.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a revisão de preços relativa à "Construção do Jar-
dim de Infância e ATL na Escola EB1 de Cadavão" 
nos termos da Informação n° 24632/2013/PMCFEE 
de 22.11.2013.
17- PEDIDO DE REEMBOLSO DE NOVE ENCARRE-
GADOS DE EDUCAÇÃO
Inf. 150/DMAIPAS de 03.12.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 05.12.2013" 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o pedido de reembolso de nove encarregados de 

educação, nos termos da Informação n° 150/DMA-
1PAS de 03.12.2013.
18- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TA-
XAS SOLICITADO POR DELFINA FERREIRA RODRI-
GUES DA SILVA
Inf. 362 de 19.11.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 05.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a redução em 75% do valor da taxa pelos serviços 
prestados pelos Bombeiros Sapadores, solicitado 
por Delfina Ferreira Rodrigues da Silva, nos termos 
da Informação n° 362 de 19.11.2013.
19- PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL PARA A 
EMERGÊNCIA SOCIAL
Inf. 26028/2013/DME de 13.12.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 13.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o projeto de Regulamento de Apoio Municipal para 
a Emergência Social.
Mais foi deliberado que seja dispensado de audi-
ência de interessados, bem como de apreciação 
pública, ao abrigo do disposto no artigo 117° e 
118° do Código de Procedimento Administrativo, 
nos termos da Informação n° 26028/2013/DME de 
13.12.2013.

DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA E DA 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
20- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO SOLICITADO PELAS CONSTRUÇÕES EURO-
PA AR-LINDO SA
Inf. 793/2013/Ambiente de 26.112013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento de taxa devida pela emis-
são de licença especial de ruído, solicitado pelas 
Construções Europa Ar-Lindo SA, nos termos da 
informação n° 793/2013/Ambiente de 26.11.2013.
21- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO SOLICITADO ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE AVINTES
Inf. 771/2013/Ambiente de 13.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento de taxa devida pela emis-
são de licença especial de ruído, solicitado pela As-
sociação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Avintes, nos termos da Informação n° 771/2013/
Ambiente de 13.11.2013.
22- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA 
DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA 
DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GULPILHARES E 
VALADARES EM COLABORAÇÃO COM A PARÓQUIA 
DE GULPILHARES
Inf. 810/2013/Ambiente de 03.12.2013.
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Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013" 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção do pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, solicitado 
pela Junta de Freguesia da União das Freguesias 
de Gulpilhares e Valadares em colaboração com a 
Paróquia de Gulpilhares, nos termos da Informação 
n° 810/2013/Ambiente de 03.12.2013.
23- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA IPSS APPACDM 
- VILA NOVA DE GAIA
Inf. 817/2013/Ambiente de 04.12.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção do pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, solicitado pela 
IPSS APPACDM - Vila Nova de Gaia, nos termos da 
Informação n° 817/2013/Ambiente de 04.12.2013.
24- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELO P.P.CM.C.M. – 
COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS
Inf. 813/2013/Ambiente de 04.12.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013" 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento de taxa devida pela emis-
são de licença especial de ruído, solicitado pelo 
P.P.CM.C.M. - Colégio lnternato dos Carvalhos, nos 
termos da informação n° 813/2013/Ambiente de 
04.12.2013.
25- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO SOLICITADO POR MANUEL JOSÉ 
ALMEIDA DA COSTA NA QUALIDADE DE PRESIDEN-
TE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB1/JI 
DA FONTIELA EM AVINTES
Inf. 815/2013/Ambiente de 04.12.2013.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.12.2013" 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção do pagamento de taxa devida pela 
emissão de licença especial de ruído, solicitado Ma-
nuel José Almeida da Costa, na qualidade de Pre-
sidente da Associação de Pais da Escola EB1/JI da 
Fontiela em Avintes, nos termos da informação n° 
815/2013/Ambiente de 04.12.2013.
26- PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE 
TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENÇA ESPE-
CIAL DE RUÍDO SOLICITADO PELA JUNTA DE FRE-
GUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MAFAMU-
DE E VILAR DO PARAÍSO
Inf. 801/2013/Ambiente de 29.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a isenção do pagamento de taxa devida pela emis-
são de licença especial de ruído, solicitado pela Jun-
ta de Freguesia da União das Freguesias de Mafa-
mude e Vilar do Paraíso, nos termos da Informação 

n° 801/2013/Ambiente de 29.11.2013.
27- CÃO MUSTANG - VALORES EM DÉBITO
Inf. 463/2013/DMHPEV de 22.11.2013.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pagamento em débito relativo às taxas de 
deslocação de viatura para recolha de animais em 
casas particulares e de alojamento de animais cor-
respondente a 15 dias, no montante 188,99 € + 
IVA, em três prestações, a solicitação de Tiago Fi-
lipe Teixeira Rodrigues, nos termos da Informação 
n° 463/2013/DMHPEV de 22.11.2013.

GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO EEM
28- INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 
PARA 2014
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ao abri-
go do artigo 42° da Lei n° 50/2012 de 31 de Agos-
to, tomar conhecimento dos instrumentos de Ges-
tão Previsional para 2014 da Gaiurb Urbanismo e 
Habitação EEM.
29- CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO E A GAIURB EEM
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato-Programa a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Gaiurb Urbanismo e Habi-
tação EEM para 2014.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.

ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA EEM
30- INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 
PARA 2014 DAS ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE 
GAIA EEM
Ofícion°9899 de 09.12.2013
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ao abri-
go do artigo 42° da Lei n° 50/2012 de 31 de Agosto, 
tomar conhecimento dos Instrumentos de Gestão 
Previsional para 2014 das Águas e Parque Biológico 
de Gaia EMM SA.
31- CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO E AS ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO
DE GAIA
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013"
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 para 2014.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.

GAIANIMA EEM
32- ADIAMENTO DO ENCERRAMENTO DO PROCES-
SO DE LIQUIDAÇÃO DA GAIANIMA
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.12.2013"
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o adiamento do encerramento do processo de liqui-
dação da Gaianima EEM para 31 de Dezembro de 
2014.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
33- INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 
PARA 2014 DA GAIANIMA EEM
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
os Instrumentos de Gestão Previsional para 2014 
da Gaianima EEM.
34- CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO E A GAIANIMA EEM
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o Contrato-Programa a celebrar entre o Município 
de Vila Nova de Gaia e a Gaianima EEM para 2014.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.
35- NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DA ENTIDADE EMPRESARIAL LOCAL GAIANI-
MA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS EEM
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara para ratifi-
cação. 16.12.2013"
Deliberação: Deliberado por maioria, ratificar o 
despacho do Sr. Presidente de 16.12.2012 que no-
meou o conselho de administração da entidade em-
presarial local Gaianima - Equipamentos Municipais 
EEM.
VOTAÇÃO:
A FAVOR: 8 Votos (PS e Vereadores Dr. Guilher-
me Aguiar, Arqt.º Valentim Miranda e Eng.ª Mercês 
Ferreira)
ABSTENÇÃO: 2 Votos PSD (Vereadores Firmino Pe-
reira e Dr. Elísio Pinto)
36- NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DAS ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA 
EEM
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 17.12.2013"
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
37- PROPOSTA APRESENTADA PELO SENHOR PRE-
SIDENTE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS OBRI-
GATÓRIAS PARA O ANO DE 2014
Despacho do Sr. Presidente: “À Câmara. 18.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
a proposta apresentada pelo Sr. Presidente para 
autorização de despesas obrigatórias para o ano de 
2014.
38- AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS 
AUTORIZADAS EM 2013 E NÃO PAGAS NESSE ANO
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 
17.12.2013”. Deliberação: Deliberado por unani-
midade, aprovar a autorização de pagamento de 
despesas autorizadas em 2013 e não pagas no de-
correr desse ano.
39- VALOR MÁXIMO PARA AS EXISTÊNCIAS EM NU-
MERÁRIO EM COFRE

Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 18.12.2013"
Deliberação: Deliberado por unanimidade, aprovar 
o valor máximo para as existências em numerário 
em cofre, nos termos da Informação n° 23/DGF de 
18 de Dezembro de 2013.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 ho-
ras e 40 minutos, o Senhor Presidente declarou en-
cerrada a reunião, da qual se elaborou a presente 
minuta aprovada, por unanimidade, nos termos do 
disposto no art.º 27.° do CPA, e no n°. 3 do art.º 
57°. da Lei n°, 75/2013 de 12 de Setembro, bem 
como do n°. 3 do art.º 11° do Regimento da Câma-
ra Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo 
Executivo na sua reunião de 2013.10.25.
E eu, António Carlos Sousa Pinto o Director Muni-
cipal de Administração e Finanças e Secretário da 
presente reunião, a subscrevi.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vitor Rodrigues)
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C.1. DESPACHOS

DESPACHO N° 166/DMAF/2013
Considerando,
A delegação e subdelegação de competências que 
me foram conferidas pelo Senhor Presidente da Câ-
mara Municipal, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues 
e pelos senhores vereadores, Dr. Manuel Montei-
ro e Dra. Elisa Cidade, pelos despachos n.ºs 152/
PCM/2013; 158/VMM/2013 e 159/VEC/2013, res-
petivamente;
Que de acordo com o estabelecido nos supracitados 
despachos de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação, o que fiz através do meu Despacho n° 162/
DMAF/2013, datado de 20 de Novembro de 2013;
Que se encontra por nomear a chefia de Divisão 
Municipal de Contratação Pública e Aprovisiona-
mento e se revela fundamental que seja assegu-
rado o normal funcionamento desta unidade orgâ-
nica, dado que a sua ação é transversal a todos os 
serviços municipais.
Assim,
E por forma a assegurar o normal funcionamen-
to da Divisão Municipal de Contratação Públicas e 
Aprovisionamento, subdelego na técnica superior, 
jurista, Dra. Lurdes da Conceição Pereira Coutinho 
a responsabilidade de coordenação desta Divisão, 
bem como as seguintes competências:
1. Assinar a correspondência expedida, no âmbi-
to dos procedimentos de contratação pública, com 
destino a quaisquer entidades;
2. Rececionar e encaminhar para os respetivos 
serviços, para análise e tratamento, toda a corres-
pondência recebida e os pedidos de junção de do-
cumentos, pareceres ou outros necessários à ela-
boração de despacho final na área desta Divisão;
3. Encaminhar diretamente para os serviços da Di-
reção Municipal ou para os demais serviços muni-
cipais, todos os pedidos de junção de documentos, 
de esclarecimento, pareceres ou outros, necessá-
rios à elaboração/tramitação de procedimentos ou 
à elaboração de proposta de despacho final;
4. Introduzir na Plataforma de Contratação Pública 
adotada pelo Município, após o respetivo despacho 
autorizador, todos os despachos de autorização ou 
aprovação que se mostrem necessários à tramita-
ção eletrónica dos respetivos procedimentos;
5. Promover a liberação de cauções prestadas no 
âmbito de contratos de aquisição/locação de bens 
móveis e/ou de aquisição de serviços, verificados 
os respetivos requisitos legais;
6. Promover a atempada conferência de faturas re-
lativas a contratos cujo acompanhamento da exe-
cução esteja adstrito à Divisão;
7. No âmbito da Divisão e em matéria de recursos 
humanos, praticar os seguintes atos:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-

cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar faltas
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 04 de De-
zembro de 2013.
O Director Municipal de Administração e Finanças, 
(A. Carlos Sousa Pinto)

DESPACHO N° 167/PCM/2013
Considerando:
A tradição na concessão de tolerância de ponto nos 
serviços públicos não essenciais, por ocasião das 
festividades natalícias;
Que os trabalhadores do Município, à semelhança 
dos demais trabalhadores de outras entidades, pre-
tendem aproveitar os dias festivos do Natal para 
confraternização com a família, deslocando-se mui-
tos deles, nesta época, para fora dos seus locais de 
residência;
Que foi publicado no DR. II Série, n° 230, de 27 de 
Novembro de 2013, o Despacho n° 15492/2013, do 
Gabinete do Senhor Primeiro-Ministro, que concede 
tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem 
funções públicas no Estado, no dia 24 e na tarde do 
dia 31 de Dezembro de 2013;
Também, o princípio da autonomia administrativa 
inerente à natureza jurídica, própria das Autarquias 
Locais;
Assim,
No uso da competência que me é conferida pela alí-
nea a) do n° 2 do artigo 35° do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n° 75/2013, 
de 12 de Setembro, determino a concessão de to-
lerância de ponto nos dias 24 e 31 de Dezembro, 
para todos os Serviços dependentes do Município, 
com exceção daqueles cuja natureza impõe que 
se assegure o interesse público local ininterrupto, 
designadamente os Serviços de bombeiros, polícia 
municipal e higiene pública e, nestes, os trabalha-
dores que, em tais períodos, se encontram desig-
nados em escala;
Mais determino que os responsáveis máximos dos 
serviços tomem as devidas providências, no âmbito 
das suas unidades orgânicas, relativamente àque-
les serviços que não podem deixar de funcionar, de-
vendo promover-se equivalente dispensa do dever 
de assiduidade dos respetivos trabalhadores em dia 
ou dias a fixar de acordo com a conveniência de 
serviço.
Vila Nova de Gaia, 11 de Dezembro de 2013.
O Presidente da Câmara Municipal, (Eduardo Vitor 
Rodrigues).

DESPACHO N° 168/VMM/2013
Considerando,
Que é competência do Presidente da Câmara Mu-
nicipal fixar as funções e competências dos verea-
dores e, bem assim, incumbi-los de tarefas espe-

C. DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO
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cíficas;
Que o Presidente da Câmara Municipal, no âmbito 
desta competência, bem como da delegação que 
lhe foi conferida em Reunião de Câmara de 25 de 
Outubro de 2013, delegou e subdelegou em mim as 
competências constantes do seu despacho n5145/
PCM/2013 de 1 de Novembro;
Que, de acordo com o estabelecido no supracitado 
despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade de subdele-
gação;
Assim, ao abrigo do disposto no n^2 do art535 do 
Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n5442/91 de 15 de Novembro e 
no uso da competência que me é conferida pelo 
art.9 38 do Anexo I da Lei n575/2013, de 12 de 
Setembro,
1- Subdelego no Senhor Diretor Municipal da 
Presidência e da Sustentabilidade Ambiental, 
Dr. Artur Jorge Basto, a seguinte competên-
cia:
a) Assinatura de Editais necessários ao exercício da 
competência decisória, no âmbito dos serviços or-
ganicamente sob a sua responsabilidade.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 09 de De-
zembro de 2013.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)

DESPACHO N° 169/PCM/2013
Considerando que:
Em termos contabilísticos o encerramento de um 
ano económico e a abertura de outro requer diver-
sos procedimentos.
O fecho do ano só pode ocorrer após o encerramen-
to do último dia de trabalho do ano económico de 
2013;
Para que os documentos contabilísticos transitem 
para o ano de 2014 é necessário que após o fecho 
de ano sejam executados numerosos procedimen-
tos;
Feita a transição de documentos terá a mesma de 
ser testada e verificada a fiabilidade das operações 
realizadas;
As tarefas/procedimentos referidos são complexos 
e morosos;
Ninguém pode estar a trabalhar na aplicação PO-
CAL
Determino que:
a) Todos os Serviços da Autarquia estão impedidos 
de trabalhar na aplicação POCAL, pelo que não po-
derá haver quaisquer registos nem de receita nem 
de despesa nesse período, nos dias 2 e 3 de Janeiro 
de 2014.
b) A partir do dia 2 de Janeiro de 2014 o Departa-
mento Municipal de Sistemas de Informação fique 
de prevenção para que, logo que lhe seja solicitado, 
pelo Departamento Municipal de Finanças e Patri-
mónio, efetue os procedimentos informáticos ne-

cessários para que às 9 horas do dia útil seguinte à 
solicitação todos os Serviços da Autarquia tenham 
ao seu dispor as ferramentas informáticas necessá-
rias ao atendimento dos Munícipes.
Vila Nova de Gaia, 12 de Dezembro de 2013
O Presidente da Câmara
(Eduardo Vitor Rodrigues)

DESPACHO N° 170/VMM/2013
Considerando,
Que é da competência do Presidente da Câmara 
fixar as funções e competências dos Vereadores, 
incumbindo-os de tarefas específicas;
Que o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, no âmbito desta competência, bem como 
da delegação que lhe foi conferida em reunião de 
Câmara de 25 de Outubro de 2013, delegou e sub-
delegou em mim as competências constantes do 
seu despacho n° 145/PCM/2013, de 1 de Novem-
bro;
Que, de acordo com o estabelecido no supra cita-
do despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade se subdele-
gação;
Assim, ao abrigo do n° 2 do artigo 35° do Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e no 
uso da competência que me é conferida pelos n.ºs 
1 a 3 do artigo 38° do anexo I da Lei n° 75/2013, 
de 12 de Setembro:
1- Subdelego no Senhor Director Departamento da 
Policia Municipal, Dr. Telmo Filipe Quelhas Moreira, 
as seguintes competências:
a) Os poderes para despachar todo o expediente de 
quaisquer serviços relativo aos seguintes assuntos:
Publicação de editais;
Mandados de notificação;
b) Autorizar a prestação de serviço extraordinário 
no âmbito da requisição de serviços remunerados, 
nos termos do Regulamento Municipal de Taxas e 
Outras Receitas do Município.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 17 de De-
zembro de 2013.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)

DESPACHO N° 171/PCM/2013
Ao abrigo do disposto na alínea c) do n° 1 do arti-
go 42° e no n° 4 do artigo 43°, ambos do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n° 75/2013, de 12 de Setembro, nomeio para o 
exercício de funções de Chefe de Gabinete de Apoio 
à Presidência, o Senhor António Armando Ferreira 
da Rocha.
Paços do concelho de Vila Nova de Gaia, 18 de De-
zembro de 2013.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)



Nº 36 | dezembro 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

18

DESPACHO N° 172/VJGA/2013
Considerando,
Que é da competência do Presidente da Câmara 
fixar as funções e competências dos Vereadores, 
incumbindo-os de tarefas específicas;
Que o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, no âmbito desta competência, bem como 
da delegação que lhe foi conferida em reunião de 
Câmara de 25 de Outubro de 2013, delegou e sub-
delegou em mim as competências constantes do 
seu despacho n° 146/PCM/2013, de 1 de Novem-
bro;
Que, de acordo com o estabelecido no supra cita-
do despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade se subdele-
gação;
Assim, ao abrigo do n° 2 do artigo 35° do Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e no 
uso da competência que me é conferida pelos n.ºs 
1 a 3 do artigo 38° do anexo I da Lei n° 75/2013, 
de 12 de Setembro:
1- Subdelego no Senhor Director Departamento da 
Policia Municipal, Dr. Telmo Filipe Quelhas Moreira, 
as seguintes competências:
a) Genericamente despachar todos os assuntos de 
mero expediente relativos a tal serviço, executar 
quanto a estes, as deliberações de Câmara e os 
despachos e orientações do Senhor Presidente e 
desta Vereação, bem como assinar e visar a res-
petiva correspondência expedida, com destino a 
quaisquer entidades e organismos públicos ou par-
ticulares;
b) Decidir, no âmbito da gestão e direção dos re-
cursos humanos afetos ao Departamento, princi-
palmente no que concerne a:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes de-
cisões relativas a férias com respeito pelo interesse 
do serviço;
- Justificar ou injustificar faltas;
- Autorizar trocas de serviço de turno/folgas;
c) Autorizar a prestação de serviços remunerados 
nos termos do Regulamento de Taxas e Outras Re-
ceitas do Município de Vila Nova de Gaia;
d) Assinatura de Certificados de Destruição de Veí-
culos em Fim de Vida;
e) Autorizar a entrega de bens perecíveis, declara-
dos aptos para consumo, apreendidos no âmbito da 
atividade de fiscalização;
f) Autorizar a entrega/destruição de bens apreendi-
dos em processos contra-ordenacionais e declara-
dos perdidos a favor do Município;
g) Autorizar e coordenar ações policiais a desenvol-
ver pelo Departamento, por si só ou em colaboração 
com outras entidades policiais ou fiscalizadoras;
Ratifico os atos praticados anteriormente pelo diri-
gente, nas matérias agora subdelegadas.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 17 de 

dezembro de 2013
O Vereador, (José Guilherme Aguiar)

DESPACHO N° 173/DMEM/2013
Determino que o Técnico Superior, Eng.º Mário 
Marques me substitua no meu período de férias de 
26.12.2013 a 31.12.2013, atribuindo-lhe todas as 
minhas competências.
Paços do Concelho, 20 de dezembro de 2013
A Diretora de Departamento, (Eng.ª Dora Maia)

DESPACHO N° 174/PCM/2013
Ao abrigo do disposto na alínea c) do n° 1 do artigo 
42° e no n° 4 do artigo 43°, ambos do Regime Ju-
rídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, nomeio para o exer-
cício de funções de Adjunto do Gabinete de Apoio à 
Presidência, o Senhor Dr. Bruno Alexandre Baptista 
dos Santos.
Paços do concelho de Vila Nova de Gaia, 20 de De-
zembro de 2013.
O Presidente da Câmara, (Eduardo Vítor Rodrigues)

DESPACHO N° 175/DMECCM/2013
Determino que o Técnico Superior, Eng.° Mário 
Marques me substitua no meu período deférias de 
26.12.2013 a 03.01.2014, atribuindo-lhe todas as 
minhas competências.
Paços do Concelho, 20 de dezembro de 2013
O Chefe de Divisão, (Eng.° Rui Ramos)

DESPACHO N° 176/VMM/2013
Considerando,
Que é da competência do Presidente da Câmara 
fixar as funções e competências dos Vereadores, 
incumbindo-os de tarefas específicas;
Que o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, no âmbito desta competência, bem como 
da delegação que lhe foi conferida em reunião de 
Câmara de 25 de Outubro de 2013, delegou e sub-
delegou em mim as competências constantes do 
seu despacho n° 145/PCM/2013, de 1 de Novem-
bro;
Que, de acordo com o estabelecido no supra cita-
do despacho de delegação de competências, foi-me 
expressamente concedida a faculdade se subdele-
gação;
Assim, ao abrigo do n° 2 do artigo 35° do Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n° 442/91, de 15 de Novembro e no 
uso da competência que me é conferida pelos n.ºs 
1 a 3 do artigo 38° do anexo I da Lei n° 75/2013, 
de 12 de Setembro:
1- Subdelego no Senhor Director Departa-
mento da Policia Municipal, Dr. Telmo Filipe 
Quelhas Moreira, as seguintes competências:
a) Os poderes para despachar todo o expediente 
de quaisquer serviços que solicitem colaboração no 
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âmbito seguintes assuntos:
- Publicação de editais;
- Mandados de notificação;
b) Autorizar a prestação de serviço extraordinário 
no âmbito da requisição de serviços remunerados, 
nos termos do Regulamento Municipal de Taxas e 
Outras Receitas do Município.
2 - O presente despacho anula e substitui o 
despacho N°170/VMM/2013
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 19 de De-
zembro de 2013.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)

C.2. ORDENS DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO N.º 33/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Direção Municipal de Ação Sociai e Qualidade de 
Vida, determino que o trabalhador António Joaquim 
Moura dos Santos, assistente técnico, com o nº de 
ordem 1519, passe a exercer funções na referida 
Direção Municipal, deixando a Divisão Municipal de 
Manutenção de Equipamentos Municipais.
Município de Vila Nova de Gaia, 28 de novembro 
de 2013.
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas pelo Despacho 145/PCM/2013, de 1 
de novembro, (Dr. Manuel Monteiro).

ORDEM DE SERVIÇO N.º 34/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Direção Municipal de Educação e Coesão Social, 
determino que a trabalhadora Maria Donzília Pe-
reira Cardoso Morais, Assistente Operacional, com 
o n° de ordem 2727, passe a exercer funções na 
referida Direção deixando a Divisão Municipal de 
Fiscalização.
Município de Vila Nova de Gaia, 29 de novembro 
de 2013.
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas, pelo Despacho 145/PCM/2013, de 1 
de novembro, (Dr. Manuel Monteiro).

ORDEM DE SERVIÇO N.º 35/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Direção Municipal de Assuntos Jurídicos, deter-
mino que a trabalhadora Leonor do Carmo Nazaré, 
assistente técnica, com o n.º de ordem 1845, pas-
se a exercer funções na referida Direção Municipal, 
deixando o gabinete de apoio à vereação.
Município de Vila Nova de Gaia, 4 de dezembro de 
2013.
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas, pelo Despacho 145/PCM/2013, de 1 
de novembro, (Dr. Manuel Monteiro).

ORDEM DE SERVIÇO N.º 36/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Divisão Municipal de Manutenção de Equipa-
mentos Municipais, determino que o trabalhador 
Bruno Manuel Santos Ferreira, assistente técnico, 
com o n.º de ordem 2359, passe a exercer funções 
na referida Divisão Municipal, deixando a Divisão 
Municipal de Oficinas.
Município de Vila Nova de Gaia, 20 de dezembro de 
2013.
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas, pelo Despacho 145/PCM/2013, de 1 
de novembro, (Dr. Manuel Monteiro).

ORDEM DE SERVIÇO N.º 37/2013
Por necessidade de afetação de recursos humanos 
na Divisão Municipal de Ação Social, determino que 
a trabalhadora Maria Alice Ferreira Barbosa Morei-
ra, assistente técnica, com o n.º de ordem 2419, 
passe a exercer funções na referida Divisão Munici-
pal, deixando a Divisão Municipal de Coordenação 
Jurídica e Apoio à Atividade Normativa.
Município de Vila Nova de Gaia, 17 de dezembro de 
2013.
O Vereador, no uso das competências delegadas e 
subdelegadas, pelo Despacho 145/PCM/2013, de 1 
de novembro, (Dr. Manuel Monteiro).
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D.1. AVISOS

AVISO Nº 776/DMASG/2013
Vai proceder-se pelo prazo de 15 dias, contados a 
partir da data de sua publicação, à consulta pública 
do pedido de alteração da licença de loteamento n.º 
28/77, promovido pelo Município de Vila Nova de 
Gaia, visando proceder à desafetação de uma par-
cela de terreno com 7.400,00 m2, sita na Praceta 
de José Régio, em Vilar de Andorinho, cedida ao 
domínio público no âmbito do alvará de loteamento 
n.º 28/77 para a edificação de uma escola primá-
ria, tendo em vista a sua incorporação no domínio 
privado municipal, afetando a mesma para o uso 
de terreno destinado à constituição de uma área de 
apoio coletivo. 
Durante o período de consulta pública, o proces-
so n.º 3933/13 estará disponível para consulta, no 
Serviço de Atendimento da GAIURB, E.E.M., nos 
dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)
Data de Publicitação: 02/12/2013

AVISO Nº 777/DMASG/2013
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 27/87 – 

3.º ADITAMENTO
Nos termos dos artigos 27º e 74º do D.L. 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L. 26/2010 de 30 de Março, é emitido o adi-
tamento ao alvará de loteamento n.º 27/87, em 
nome de JOSÉ PAULO RODRIGUES OLIVEIRA, con-
tribuinte n.º210873566, que incide sobre o lote n.º 
6, sito em RUA DR. FERREIRA ALVES, da fregue-
sia de GULPILHARES e VALADARES, descrito na 1.ª 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia, sob o n.º 1058/19950307 e inscrito na ma-
triz predial urbana sob o artigo 2081 (freguesia de 
Gulpilhares). 
O aditamento, aprovado por despacho do Vice-
-Presidente da Câmara de 7 de novembro de 2013, 
respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e 
apresenta, de acordo com a planta e cortes, que 
faz parte integrante do mesmo, as seguintes carac-
terísticas:
Lote alterado: Lote n.º 6
Área do lote: 640,00m2
Área máxima de implantação: 215,90m2
Área de construção máxima acima do solo: 
203,00m2
Área de construção máxima abaixo do solo: 
215,90m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1 
Ocupação: habitação unifamiliar
Construção anexa
Área máxima de implantação e de construção (ar-
rumos/zona técnica/instalação sanitária): 34,90m2
É ainda autorizada a construção de piscina de acor-

do com a localização prevista na planta de síntese. 
O presente aditamento atualiza as especificações 
do lote n.º 6 tituladas no 1.º aditamento emitido 
em 3 de outubro de 2007, mantendo-se inalterado 
tudo o mais que define o primitivo alvará de lotea-
mento n.º 27/87 de 4 de maio. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 20 de no-
vembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 03/12/2013

AVISO Nº 779/DMASG/2013
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 15/89 – 

3.º ADITAMENTO
Nos termos dos artigos 27º e 74º do D.L. 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L. 26/2010 de 30 de março, é emitido o adi-
tamento ao alvará de loteamento n.º 15/89, em 
nome de FÉLIX AFONSO CASTRO, LDA, contribuin-
te n.º 500440107, que incide sobre o lote 1, sito 
em TRAVESSA DA SEARA, N.º 23, da freguesia de 
OLIVEIRA DO DOURO, descrito na 2.ª Conserva-
tória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob 
o n.º 1896/19890808 e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 6676 (freguesia de Oliveira do 
Douro). 
O aditamento, aprovado por despacho da Vereado-
ra da área do Urbanismo de 24 de julho de 2013, 
respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e 
apresenta, de acordo com a planta de síntese e 
perfis, que fazem parte integrante do mesmo, as 
seguintes características:
Lote alterado: Lote 1
Área do lote: 804,00m2 (A atualização da área do 
lote resulta da realização de levantamento topográ-
fico)
Área de implantação: 420,00m2
Área de construção: 840,00m2 (r/chão e cave)
Área de construção: 175,00m2 (subcave – aparca-
mento e área técnica)
Número de pisos acima da cota de soleira: 1
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 2
Ocupação: Indústria 
- Área a ceder ao domínio público: 26,00m2 (pas-
seios – 20,00m2; arruamentos – 6,00m2)
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 15/89 de 3 de abril. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 26 de no-
vembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 03/12/2013

AVISO Nº 785/DMASG/2013
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 17/87 – 

5º ADITAMENTO
Nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 
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555/99, de 16 de dezembro, com a redação confe-
rida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, 
e de acordo com o despacho proferido pela Exma. 
Senhor Vice-presidente da Camara de 29 de No-
vembro 2013, é emitido o aditamento ao alvará de 
n.º 17/87, como abaixo se transcreve:
Titula a alteração do uso da parcela de terreno, as-
sinalada na planta topográfica que faz parte inte-
grante do presente aditamento ao alvará de lote-
amento, com a área de 275 m2, sita na Travessa 
Alto da Serra, na freguesia de Pedroso e Seixezelo, 
cedida ao Município de Vila Nova de Gaia para im-
plantação de escola primária, e atualmente inscri-
ta na matriz predial urbana sob o artigo provisório 
P21, da indicada freguesia, e descrita na 2.ª Con-
servatória do registo Predial de Vila Nova de Gaia 
sob o n.º 9526/20131018, para terreno destinado 
a ampliação do lote n.º 2 do presente alvará de 
loteamento.
Mantém-se inalterado tudo mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 17/87.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 29 de no-
vembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 11/12/2013

AVISO Nº 788/DMASG/2013
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 23/90 – 

12.º ADITAMENTO
Nos termos dos artigos 27º e 74º do D.L. 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L. 26/2010 de 30 de Março, é emitido o adita-
mento ao alvará de loteamento n.º 23/90, em nome 
de NUNO FILIPE SOARES FERREIRA PEREIRA, con-
tribuinte n.º215100590, que incide sobre os lotes 
n.ºs 72 e 73, sitos na RUA QUINTA DOS CUBOS, da 
freguesia de OLIVEIRA DO DOURO, descritos na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia, respetivamente sob os n.ºs 2228/19910403 
e 2229/19910403 e inscritos na matriz predial ur-
bana sob os artigos 6494 e 6495 (Freguesia de Oli-
veira do Douro). 
O aditamento, aprovado por despacho da Verea-
dora da área do Urbanismo de 12 de setembro de 
2013, respeita o disposto no Plano Diretor Munici-
pal e apresenta, de acordo com a planta de síntese 
e perfis, que fazem parte integrante do mesmo, as 
seguintes características: 
LOTE N.º 72
Área do lote: 990,12m2 (A atualização da área do 
lote surge na sequência da realização de levanta-
mento topográfico realizado ao lote n.º 72, onde se 
verificou que área do mesmo passou de 795,00 m2 
para 990,12 m2, resultante da definição dos limites 
do lote em função da realidade do local.)
Área máxima de implantação: 270,00m2
Área máxima de construção (habitação): 456,00m2

Área máxima de construção (garagem):  
84,00m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Ocupação: habitação unifamiliar
Construção anexa (Garagem)
Área máxima de implantação e de construção: 
53,45m2
LOTE N.º 73
Área do lote: 1.097,45m2 (A atualização da área 
do lote surge na sequência da realização de levan-
tamento topográfico realizado ao lote n.º 73, onde 
se verificou que área do mesmo passou de 988,00 
m2 para 1.097,45 m2, resultante da definição dos 
limites do lote em função da realidade do local.)
Área máxima de implantação: 298,00m2
Área máxima de construção (habitação): 533,50m2
Área máxima de construção (garagem/áreas técni-
cas): 60,30m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 1
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1 
Ocupação: habitação unifamiliar
O presente aditamento atualiza e substitui as es-
pecificações definidas para os lotes n.ºs 72 e 73 
tituladas pelo 3.º aditamento de 31 de outubro 
de 2006 e 5.º aditamento de 18 de abril de 2007, 
mantendo-se inalterado tudo o mais que define o 
primitivo alvará de loteamento n.º 23/90 de 20 de 
novembro. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 03 de de-
zembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 11/12/2013

AVISO Nº 789/DMASG/2013
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 05/87 – 

7.º ADITAMENTO
Nos termos dos artigos 27º e 74º do D.L. 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L. 26/2010 de 30 de Março, é emitido o adi-
tamento ao alvará de loteamento n.º 05/87, em 
nome de ELISABETE DANIELA PINHEIRO PEREIRA, 
contribuinte n.º 229988369, que incide sobre o lote 
29, sito na RUA DA VISCONDESSA - LOTE 29, da 
freguesia de ARCOZELO, descrito na 1.ª Conserva-
tória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o 
n.º 758/19890825 e inscrito na matriz predial sob 
o artigo 4045 da indicada freguesia. 
O aditamento, aprovado por despacho do Se-
nhor Presidente Dr. Eduardo Vitor Rodrigues de 
2/11/2013, respeita o disposto no Plano Diretor 
Municipal e apresenta, de acordo com a planta de 
síntese e perfis, que fazem parte integrante do 
mesmo, as seguintes características: 
Lote alterado: Lote 29
Área do lote: 424,00m2
Área de implantação: 148,75m2
Área de construção:
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434,25m2
197,50m2 (cave)
148,75m2 (r/chão)
88,00m2 (andar)
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1 
Ocupação: Habitação unifamiliar
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 05/87 de 5 de fe-
vereiro.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 4 de de-
zembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 11/12/2013

AVISO Nº 790/DMASG/2013
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 44/94 – 

13.º ADITAMENTO
Nos termos dos artigos 27º e 74º do D.L. 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L. 26/2010 de 30 de Março, é emitido o adita-
mento ao alvará de loteamento n.º 44/94, em nome 
de MANUEL JOSÉ SILVA GOMES, contribuinte n.º 
144573474, que incide sobre os lotes 96 e 97, sitos 
na RUA INFANTE DOM HENRIQUE, da freguesia de 
Serzedo e Perosinho, descritos na 2.ª Conservató-
ria do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob os 
n.ºs 1368/19950207 e 1369/19950207 e inscritos 
nas matrizes prediais urbanas sob os artigos 5153 
e 5239 da indicada freguesia. 
O aditamento, aprovado por despacho do Se-
nhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Azevedo de 
21/11/2013, respeita o disposto no Plano Diretor 
Municipal e apresenta, de acordo com a planta de 
síntese que faz parte integrante do mesmo, as se-
guintes características: 
Lote alterado: Lote 96
Área do lote: 275,0m2 (A atualização da área re-
sulta da delimitação do lote em função da realidade 
do local)
Área de implantação: 101,4m2
Área de construção (habitação): 197,7m2
Área de construção (aparcamento): 96,5m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1 
Ocupação: Habitação unifamiliar
Lote alterado: Lote 97
Área do lote: 275,0m2 (A atualização da área re-
sulta da delimitação do lote em função da realidade 
do local)
Área de implantação: 101,4m2
Área de construção (habitação): 197,7m2
Área de construção (aparcamento): 96,5m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1 
Ocupação: Habitação unifamiliar
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-

mitivo alvará de loteamento n.º 44/94 de 14 de 
dezembro.
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 5 de de-
zembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 11/12/2013

AVISO Nº 791/DMASG/2013
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 17/88 – 

5.º ADITAMENTO
Nos termos dos artigos 27º e 74º do D.L. 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L. 26/2010 de 30 de Março, é emitido o aditamen-
to ao alvará de loteamento n.º 17/88, em nome de 
DUNA PLANA 2 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 
LDA, contribuinte n.º 507780183, que incide sobre 
o lote n.º 5, sito em PRACETA DOS FRADINHOS, da 
freguesia de SÃO FÉLIX DA MARINHA, descrito na 
1.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova 
de Gaia, sob o n.º 357/19880615 e inscrito na ma-
triz predial urbana sob o artigo 3125 (freguesia de 
S. Félix da Marinha). 
O aditamento, aprovado por despacho de 19 de no-
vembro de 2013, respeita o disposto no Plano Di-
retor Municipal e apresenta, de acordo com a plan-
ta de síntese e perfis, que faz parte integrante do 
mesmo, as seguintes características: 
O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções:
Lote alterado: Lote n.º 5
Área do lote: 345,00m2
Área de implantação: 96,00m2
Área de construção: 229,60m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2 + Vão-
-de-cobertura
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 1 
Ocupação: Habitação Unifamiliar
É ainda autorizada a construção de alpendre lateral 
de acordo com as características definidas na plan-
ta de síntese e perfis, que faz parte do presente 
aditamento ao alvará de loteamento. 
O presente aditamento ao alvará de loteamento 
anula e substitui para todos os efeitos o 3.º adita-
mento emitido em 18 de fevereiro de 2011, man-
tendo-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 17/88 de 23 de 
março. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 4 de de-
zembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 11/12/2013

AVISO Nº 799/DMASG/2013
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 18/88 – 

2.º ADITAMENTO
Nos termos dos artigos 27º e 74º do D.L. 555/99, 
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de 16 de Dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L. 26/2010 de 30 de Março, é emitido o adi-
tamento ao alvará de loteamento n.º 18/88, em 
nome de HUGO FILIPE LINO DA SILVA, contribuin-
te n.º215517504, EMÍDIO AMÉRICO DA SILVA PE-
REIRA, contribuinte n.º 172423511, JERÓNIMO 
DUARTE NUNES, contribuinte n.º127687505, que 
incide sobre os lotes n.ºs 3, 7 e 8, sitos em RUA 
DO VIEIRO, da freguesia de SANDIM, OLIVAL, LE-
VER E CRESTUMA, descritos respetivamente na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de 
Gaia, sob os n.ºs 434/19880909, 438/19880909 e 
439/19880909 e inscritos na matriz predial urbana 
sob os artigos 14654, 14407 e 14406, da indicada 
freguesia.
O aditamento, aprovado por despacho do Vice-
-Presidente de 21 de novembro de 2013, respeita 
o disposto no Plano Diretor Municipal e apresenta, 
de acordo com a planta de síntese e perfis, que faz 
parte integrante do mesmo, as seguintes caracte-
rísticas: 
O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções:
Lote alterado: Lote n.º 3
Área do lote: 187,00m2
Área de implantação: 70,00m2
Área de construção: 136,50m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Ocupação: Habitação Unifamiliar
Construções anexas
Área máxima de implantação de alpendre lateral: 
14,00m2
Área máxima de implantação e de construção para 
arrumos: 23,00m2
Lote alterado: Lote n.º 7
Área do lote: 120,00m2
Área de implantação: 70,00m2
Área de construção: 140,00m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Ocupação: Habitação Unifamiliar
Construções anexas:
Área máxima de implantação de alpendre lateral: 
6,00m2
Área máxima de implantação e de construção para 
arrumos: 12,00m2
Lote alterado: Lote n.º 8
Área do lote: 117,00m2
Área de implantação: 70,00m2
Área de construção: 140,00m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2
Ocupação: Habitação Unifamiliar
Construção anexa
Área máxima de implantação e de construção para 
arrumos: 6,00m2 
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 18/88 de 4 de abril 
de 2013. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 9 de de-

zembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 18/12/2013

AVISO Nº 800/DMASG/2013
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/13

Nos termos do artigo 74º do D.L. 555/99, de 16 
de Dezembro, com a redação conferida pelo D.L. 
26/2010 de 30 de Março, é emitido o alvará de 
licenciamento do loteamento n.º 5/13, em nome 
de António Maria Lopes Sampaio, contribuinte n.º 
156050838, MARIA ESMERALDA SILVA SAMPAIO, 
contribuinte n.º 152054847, Abílio de Almeida Soa-
res, contribuinte n.º 156866897, Amadeu Machado 
Pereira Mendes, contribuinte n.º 150165951, José 
Ferreira Machado, contribuinte n.º 131497120, 
Adelina Maria Ferreira de campos, contribuinte n.º 
143752804, Alcina pinto Gonçalves da silva, con-
tribuinte n.º134041992, Joaquim Herminio de Oli-
veira Pinhel, contribuinte n.º 155999508, através 
do qual é licenciado o loteamento que incide so-
bre o prédio sito na TRAVESSA NOVA DO PICAO, 
freguesia CANIDELO, descrito na 2.ª Conservató-
ria do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o 
n.º1884/19950622 e inscrito na matriz predial rús-
tica sob o artigo n.º 626, (freguesia de Canidelo) 
O licenciamento da operação de loteamento foi 
aprovado por despacho do Vereador da área do Ur-
banismo de 29 de Dezembro de 1990 e apresenta, 
de acordo com a planta de síntese, que faz parte 
integrante do mesmo, as seguintes características:
É autorizada a constituição de 10 lotes e prevista 
a cedência ao domínio público municipal de área 
afeta a arruamentos, apresentando as áreas e ocu-
pação que a seguir se descriminam:
- Área total do terreno:  4.490,00m2
- Área total dos lotes: 4.124,00m2
- Área total de cedência ao domínio municipal: 
366,00m2
- Finalidade das cedências: arruamentos
Lote 1 – Com a área de 528 m2, afeto à edificação 
destinada a moradia unifamiliar de 2 pisos com a 
área de construção de 182 m2. 
Lote 2 – Com a área de 405 m2, afeto à edificação 
destinada a moradia unifamiliar de 1 piso com a 
área de construção de 110 m2 e anexos com a área 
de construção de 32 m2.
Lote 3 – Com a área de 273 m2, afeto à edifica-
ção destinada a moradia unifamiliar de 2 pisos com 
área de construção de 126 m2. 
Lote 4 – Com a área de 300 m2, afeto à edificação 
destinada a moradia unifamiliar de 1 piso com área 
de construção de 80 m2 e cave.
Lote 5 – Com a área de 300 m2, afeto à edifica-
ção destinada a moradia unifamiliar de 2 pisos com 
área de construção de 164 m2. 
Lote 6 – Com a área de 680 m2, afeto à edifica-
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ção destinada a moradia unifamiliar de 2 pisos com 
área de construção de 192 m2. 
Lote 7 – Com a área de 286 m2, afeto à edifica-
ção destinada a moradia unifamiliar de 2 pisos com 
área de construção de 140 m2. 
Lote 8 – Com a área de 615 m2, afeto à edifica-
ção destinada a moradia unifamiliar de 2 pisos com 
área de construção de 150 m2 e anexos com a área 
de construção de 75 m2.
Lote 9 – Com a área de 437 m2, afeto à edificação 
destinada a moradia unifamiliar de 1 piso com área 
de construção de 120 m2. 
Lote 10 – Com a área de 300 m2, afeto à edificação 
destinada a moradia unifamiliar de 1 piso com área 
de construção de 60 m2. 
De acordo com o disposto no artigo 44.º do D.L. 
555/99, de 16 de dezembro na sua atual redação, 
são cedidos ao domínio público municipal 366,00m2 
para arruamentos. 
Verificando-se a intervenção na via pública para a 
instalação de infraestruturas em arruamento exis-
tente, constitui responsabilidade do titular do alva-
rá a pavimentação integral dos mesmos nas zonas 
intervencionadas. 
Todas as áreas estão de acordo com a peça dese-
nhada, que se encontra em arquivo nos serviços 
desta Câmara Municipal. 
Dado e passado para que sirva de título ao reque-
rente e para todos os efeitos prescritos no D.L. 
555/99, de 16 de Dezembro, com a redação confe-
rida pelo D.L. 26/2010 de 30 de Março. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 9 de de-
zembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 18/12/2013

AVISO Nº 801/DMASG/2013
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 34/91 – 

7.º ADITAMENTO
Nos termos dos artigos 27º e 74º do D.L. 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L. 26/2010 de 30 de Março, é emitido o adi-
tamento ao alvará de loteamento n.º 34/91, em 
nome de MANUEL MARTINS DA FONSECA, contri-
buinte n.º 144283581, que incide sobre o lote 55, 
sito na RUA ANTÓNIO FRANCISCO ALEIXO, LOTE 
55, da freguesia de AVINTES, descrito na 2.ª Con-
servatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, 
sob o n.º 1305/19910912 e inscrito na matriz sob o 
artigo 3007 (freguesia de Avintes). 
O aditamento, aprovado por despacho do Se-
nhor Vice-Presidente Eng.º Patrocínio Azevedo de 
25/11/2013, respeita o disposto no Plano Diretor 
Municipal e apresenta, de acordo com a planta de 
síntese e perfis, que fazem parte integrante do 
mesmo, as seguintes características: 
Lote alterado: Lote 55

Área do lote: 343,8m2
Área de implantação: 103,0m2
Área de construção (habitação): 295,0m2
Área de construção (estacionamento): 103,0m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 3
Número de pisos abaixo da cota de soleira: 2 
Ocupação: Habitação unifamiliar
Mantém-se inalterado tudo o mais que define o pri-
mitivo alvará de loteamento n.º 34/91 de 30 de 
agosto. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 11 de de-
zembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 18/12/2013

AVISO Nº 817/DMASG/2013
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 09/87 – 

4.º ADITAMENTO
Nos termos dos artigos 27º e 74º do D.L. 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redação conferida pelo 
D.L. 26/2010 de 30 de Março, é emitido o adita-
mento ao alvará de loteamento n.º 09/87, em nome 
de DAVID VIEIRA DA SILVA MOREIRA, contribuinte 
n.º152070869, que incide sobre o lote 5 e 6, sito 
em RUA DA URTIGUEIRA, da freguesia de CANELAS, 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de 
Vila Nova de Gaia, sob o n.º 2359/19960614 e ins-
crito na matriz predial urbana sob o artigo 2627 
(freguesia de Canelas). 
O aditamento, aprovado por despacho da Vere-
adora da área do Urbanismo de 11 de junho de 
2013, respeita o disposto no Plano Diretor Munici-
pal e apresenta, de acordo com a planta de síntese 
e perfis, que fazem parte integrante do mesmo, as 
seguintes características: 
O presente aditamento titula as seguintes altera-
ções:
Lote alterado: Lote 05 e 06
Área do lote: 2.946,50m2
Área de implantação: 2.287,50m2 
Área de construção: 2.537,50m2
Número de pisos acima da cota de soleira: 2 (rés-
-do-chão + entrepiso)  
Ocupação: Armazém e/ou industria não poluente/
prestação de serviço/comércio
N.º máximo de unidades: 2
O presente aditamento anula e substitui para to-
dos os efeitos o 3.º aditamento emitido em 19 de 
fevereiro de 2013, mantendo-se inalterado tudo o 
mais que define o primitivo alvará de loteamento 
n.º 09/87 de 13 de fevereiro. 
Paços do Município de Vila Nova de Gaia, 16 de de-
zembro de 2013
O Vice-Presidente da Câmara, (Eng.º Patrocínio 
Azevedo)
Data de Publicitação: 26/12/2013
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D.2. EDITAIS

EDITAL Nº 772/DMASG/2013
(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Eng.º Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013. 
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 21 de novem-
bro de 2013, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro 
na sua atual redação, que foi apresentado um pedi-
do de alteração da licença de loteamento n.º 03/86 
para o lote n.º 13, requerido em nome de JOSÉ 
FERNANDO PEREIRA MACHADO, que tem como ob-
jetivo a proposta de edificação de corpo de anexos 
na parte posterior do lote, com uma área máxima 
de implantação e de construção de 68,00m2, sendo 
50,00m2 para o uso de garagem e 18,00m2 para 
anexos. 
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 3943/13 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 02/12/2013

EDITAL Nº 773/DMASG/2013
DR. MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vere-
ador deste Município, no uso das competências de-
legadas pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, por despacho n°. 
145/PCM/2013 de 01 de Novembro.
Faz saber, que fica por este meio notificado BRUNO 
ANTÓNIO DA SILVA ARAÚJO, com última residência 
indicada na Avenida da República, n.º 1147 - 6.° 
drt. sul, freguesia de Mafamude, na qualidade de 
proprietário, conforme consta no registo da Con-
servatória do Registo de Automóveis, de que a Po-
lícia Municipal de Vila Nova de Gaia removeu no dia 
03/07/2013, ao abrigo do art.º 163.°, n.º1 alínea 
f) do Código da Estrada, da Avenida Manuel Perei-
ra Lopes, freguesia de Mafamude, para o Estaleiro 
Municipal, sito na Rua do Passadouro, Freguesia da 
Madalena, o veículo Ligeiro de Passageiros, marca 
Opel, modelo Corsa, com a matrícula 91-91-IU.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, contados 
do dia seguinte ao da publicação do presente Edi-
tal, para a reclamação do referido veículo, sob pena 
do mesmo ser considerado abandonado e adquirido 
pela Autarquia, conforme o previsto no n.º 4 do 
art.º 165.° do Código da Estrada, com as conse-
quências daí resultantes.
E para constar se faz o presente Edital e outros 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.
Vila Nova de Gaia, 15 de Novembro de 2013.
PROC. VA025/13
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, o vereador 
com competência delegada, (Dr. Manuel António 
Correia Monteiro).
Data de Publicitação: 02/12/2013

EDITAL Nº 774/DMASG/2013
(PROC. N° 0377/2013- DMHPEV)

MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA, Verea-
dora do Pelouro de Salubridade Pública, no uso das 
suas competências delegadas pelo Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, por despacho n° 99 de 11/09/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n°1 do artigo 
70° do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o terreno sito na Vereda 3 da Rua do Ro-
seiral, entre os n.ºs 78 e 100, nomeadamente lote 
n° 29 do alvará de loteamento n° 48/87, freguesia 
de Mafamude, deste concelho, a proceder à limpe-
za do mesmo no prazo de VINTE DIAS, contados da 
data de afixação do presente edital, em virtude do 
seu estado violar o disposto no artigo 33° e alínea 
b) do artigo 49° do Regulamento Municipal de Re-
síduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de Vila 
Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33°
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"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública"
Alínea b) do artigo 49°
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer titulo o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança de dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 17 de Outubro de 2013.
A Vereadora do Pelouro, (Maria Mercês Duarte Ra-
mos Ferreira).
Data de Publicitação: 02/12/2013

EDITAL Nº 775/DMASG/2013
(ao abrigo do n.º 3 do artigo 70.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Compensações Urbanísticas)
Eng.º. Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Pre-
sidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 
no uso das competências delegadas por despacho 
n.º 142PCM/2013, com competência conferida pela 
Câmara na Reunião de 25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER através do presente Edital, em cumpri-
mento do seu despacho proferido em 18 de novem-
bro de 2013, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro na sua 
atual redação, que este Município está promover 

uma proposta de alteração da licença de loteamen-
to n.º 28/77, que tem como objetivo alterar o uso 
de uma parcela de terreno Municipal com a área 
de 7.400,00m2, sita na Praceta de José Régio, em 
Vilar de Andorinho cedida ao domínio público no 
âmbito do alvará de loteamento n.º 28/77 para im-
plantação de uma escola primária, tendo em vista 
a sua incorporação no domínio privado municipal, 
afetando a mesma para terreno destinado à consti-
tuição de uma área de apoio coletivo.
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 3933/13 estará disponível para 
consulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, 
E.E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
O Vice-presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo) 

Data de Publicitação: 02/12/2013

EDITAL Nº 780/DMASG/2013
(Art.º 70.°, n.º 1, alínea d) do Código do Procedi-

mento Administrativo)
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, DR., Ve-
reador do Pelouro da Fiscalização Municipal e Visto-
rias Administrativas, no uso das competências sub-
delegadas pelo despacho N°.145/PCM/2013, de 01 
de Novembro do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, com 
competência conferida pela Câmara na Reunião de 
25 de Outubro de 2013.
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
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n° 1 do art.º 70° do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, através da afixação do presente Edi-
tal, que, no âmbito do procedimento administrativo 
N° 266/VT/2011, foi por seu despacho de 14 de 
Novembro de 2011, proferido no âmbito das com-
petências acima referidas, determinado notificar os 
proprietários da edificação sita na Rua 31 de Janei-
ro, N.º 75A, da freguesia de Vilar do Paraíso, V. N. 
Gaia, da seguinte decisão:
"Na sequência do procedimento administrativo indi-
cado em epígrafe procedeu-se à realização de vis-
toria, para efeitos de análise do estado de conser-
vação da edificação, nos termos e para os efeitos 
do disposto nos art.os 89.° e seguintes do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro (RJUE), na sua 
redação atual.
Tal diligência, de acordo com os autos, teve lugar 
no dia 18.05.2011, sendo que, de harmonia com 
a descrição constante do respetivo auto, está em 
causa, uma edificação térrea, de construção anti-
ga, implantada à face da via pública, ocupada em 
regime de inquilinato por Maria de Lurdes Nunes 
Ribeiro, que evidencia as patologias assinaladas no 
auto de vistoria.
Tais patologias provocam naturalmente, manifesta 
insalubridade no local, capaz de afetar de forma 
muito expressiva, as condições de habitabilidade 
da edificação em causa, para além do arranjo esté-
tico da mesma, e que configuram uma situação de 
ameaça à segurança das pessoas e à saúde pública.
Neste contexto, e após cumprimento das formali-
dades legais previas, foi ordenada aos respetivos 
proprietários a realização das obras de conservação 
e de demolição que pelos peritos foram considera-
das necessárias para a correção das mencionadas 
patologias, sendo que, até à presente data não foi 
pelos mesmos dado cumprimento integral ao que 
lhes foi ordenado, com todos os inconvenientes daí 
decorrentes para a locatária, Marla de Lurdes Nu-
nes Ribeiro e a filha, Ana Sofia Nunes Pinto, que se 
veem assim, privadas, de usufruírem de um espaço 
provido do mínimo de requisitos de utilização.
Constituindo o imóvel um bem que integra uma he-
rança, com inúmeros interessados, torna-se natu-
ralmente difícil encontrar um consenso com vista à 
realização dos trabalhos ordenados. Ainda assim, 
vieram dois dos herdeiros informar não ter possi-
bilidades de contactar com os restantes, alguns a 
residir no estrangeiro, acrescentando que a massa 
da herança não tem disponibilidade financeira para 
assumir os encargos decorrentes das obras, pese 
embora o reconhecimento da gravidade da situa-
ção e a realização de apenas alguns dos trabalhos 
ordenados.
Acresce referir que, recentemente, foi anexada ao 
processo uma informação dos serviços de Proteção 
Civil, a qual confirma, não só o mau estado de con-
servação da edificação em causa, tal como relatado 

no auto de vistoria, como refere ainda o contínuo 
agravamento do mesmo.
Face a este agravamento das condições de segu-
rança e salubridade do imóvel, resulta evidente que 
o imóvel não dispõe atualmente das mínimas con-
dições de habitabilidade, não reunindo as condições 
de segurança para ser habitado, atento o risco de 
rutura da estrutura do telhado e as graves infiltra-
ções de água daí decorrentes.
Por outro lado não se encontram reunidas as condi-
ções que justifiquem a intervenção do Município em 
termos de execução coerciva dos trabalhos, atentos 
os critérios de proporcionalidade em causa."
Nestes termos, foi determinado, com fundamento 
no n.º 4 do artigo 92.° do RJUE, o despejo adminis-
trativo imediato, mantendo-se o imóvel totalmente 
desocupado até que sejam realizados os trabalhos 
necessários à reposição integral das condições de 
habitabilidade, segurança e salubridade, dando-se 
desde já conhecimento da situação em presença ao 
Departamento de Habitação da Gaiurb com vista a 
um eventual realojamento da locatária.
Vila Nova de Gaia, 21 de novembro de 2013.
O Vereador do Pelouro, (Manuel António Correia 
Monteiro, Dr.)

EDITAL Nº 783/DMASG/2013
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº 145/PCM/2013, DE 01 DE NOVEMBRO,
FAZ SABER que, nos termos do nº 1 do art.º 56º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, se faz publici-
dade à Ata nº 26 respeitante à Reunião Pública re-
alizada no dia 18 de novembro de 2013, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 
3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de 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, 05 de dezembro de 2013.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 05/12/2013

EDITAL Nº 786/DMASG/2013
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO 

N.º 13/93
(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 



Nº 36 | dezembro 2013 | BOLETIM MUNICIPAL

28

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 novem-
bro de 2013, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro 
na sua atual redação, que foi apresentado um pedi-
do de alteração da licença de loteamento n.º 13/93 
para os lotes n.ºs 6, 7, 8 e 13, requerido em nome 
de PAULICAR - INSPEÇÕES AUTO, Ld.ª, que tem 
como objetivo a proposta de fusão dos lotes n.ºs 
6, 7, 8 e 13 num único lote a denominar como lote 
A, propondo ainda a complementaridade do uso de 
prestação de serviços e/ou comércio já compatível 
com uso previsto no alvará em vigor com o uso de 
armazenagem e/ou industria não poluente manten-
do inalterados os restantes pressupostos ocupacio-
nais totais para os referidos lotes. 
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 1520/13 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente (Eng.º Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 11/12/2013

EDITAL Nº 793/DMASG/2013
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº 145/PCM/2013, DE 01 DE NOVEMBRO,
FAZ SABER que, nos termos do nº 1 do art.º 56º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, se faz publici-
dade à Minuta da Ata nº 27 respeitante à Reunião 
Ordinária realizada no dia 2 de dezembro de 2013, 

aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 06 de dezembro de 2013.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 06/12/2013

EDITAL Nº 795/DMASG/2013
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Dr., Ve-
reador do Pelouro de Fiscalização e Vistorias Ad-
ministrativas da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, no uso das competências subdelegadas pelo 
despacho n°.145/PCM/2013, de 1 de novembro do-
Exrn0. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, com competência conferida pela 
Câmara Municipal na Reunião de 25 de outubro de 
2013,
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
n° 1 do art.º 70° do Código de Procedimento Ad-
ministrativo, através da afixação do presente Edi-
tal, a todos os interessados, que no processo de 
seleção de candidatos à atribuição de uma licença 
para o exercício da atividade de guarda-noturno na 
freguesia de Mafamude, aberto por intermédio de 
editais afixados no átrio dos Paços do Concelho de 
Vila Nova de Gaia, entre 20 de setembro de 2013 
e 11 de outubro de 2013, e na Junta de Freguesia 
de Mafamude, a partir de 25 de setembro de 2013, 
foram admitidos os seguintes candidatos:
- António Flôr Vieira;
- José Manuel da Silva Godinho.
Selecionados os candidatos por avaliação curricular 
mediante os critérios previstos no art.º 11° n.º 1 
do Regulamento do Licenciamento Municipal de Ati-
vidades Diversas de Vila Nova de Gaia, resultou a 
seguinte classificação:
1.°António Flôr Vieira;
2.° José Manuel da Silva Godinho.
Nesta classificação foi decisivo o critério das habi-
litações académicas. O processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, n° 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30, podendo aí ser 
apresentadas as reclamações julgadas pertinentes 
até ao vigésimo dia posterior à afixação do presen-
te Edital.
Vila Nova de Gaia, 06 de dezembro de 2013.
Proc. Nº 2780/2013
O Vereador do Pelouro, (Manuel António Correia 
Monteiro, Dr.)
Data de Publicitação: 16/12/2013

Data de Publicitação: 05/08/2013 
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EDITAL Nº 796/DMASG/2013
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Dr., Vere-
ador do Pelouro de Fiscalização e Vistorias Admi-
nistrativas da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia, no uso das competências subdelegadas pelo 
despacho n°.145/PCM/2013, de 1 de novembro do 
Exmº Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, com competência conferida pela 
Câmara Municipal na Reunião de 25 de outubro de 
2013,
FAZ SABER, nos termos do disposto na alínea d) do 
n° 1 do art.º 70° do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, através da afixação do presente Edital, a 
todos os interessados, que no processo de seleção 
de candidatos à atribuição de uma licença para o 
exercício da atividade de guarda-noturno na fre-
guesia de Santa Marinha, aberto por intermédio de 
editais afixados no átrio dos Paços do Concelho de 
Vila Nova de Gaia, entre 20 de setembro de 2013 
e 11 de outubro de 2013, e também na Junta de 
Freguesia de Santa Marinha, foram admitidos os 
seguintes candidatos:
- Manuel António da Silva Santos;
- José Manuel da Silva Godinho.
Selecionados os candidatos por avaliação curricular 
mediante os critérios previstos no art.º 11º n.º 1 
do Regulamento do Licenciamento Municipal de Ati-
vidades Diversas de Vila Nova de Gaia, resultou a 
seguinte classificação:
1.° Manuel António da Silva Santos;
2.° José Manuel da Silva Godinho.
Nesta classificação foi decisivo o critério das habi-
litações académicas. O processo poderá ser con-
sultado no Sector de Vistorias Administrativas, no 
Edifício Corpus Christi, ao Largo de Aljubarrota, n° 
13, Vila Nova de Gaia (Beira Rio) entre as 9h e as 
12h30 e entre as 14h e as 16h30, podendo aí ser 
apresentadas as reclamações julgadas pertinentes 
até ao vigésimo dia posterior à afixação do presen-
te Edital.
Vila Nova de Gaia, 06 de dezembro de 2013.
Proc. Nº 2872/2013
O Vereador do Pelouro, (Manuel António Correia 
Monteiro, Dr.)
Data de Publicitação: 16/12/2013

EDITAL Nº 804/DMASG/2013
ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO 

N.º 29/95
(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 13 de dezem-
bro de 2013, e nos termos do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro 
na sua atual redação, que foi apresentado um pedi-
do de alteração da licença de loteamento n.º 29/95 
para o lote 12, requerido em nome de AVELINO 
FERNANDES AUGUSTO, que tem como objetivo a 
construção de anexos, destinados a arrumos e ga-
ragem, com área de 93m2. 
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 4629/13 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIURB, E.M., 
nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h. 
O Vice-presidente (Eng.º. Patrocínio Azevedo)

Data de Publicitação: 19/12/2013

EDITAL Nº 805/DMASG/2013
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº 145/PCM/2013, DE 01 DE NOVEMBRO,
FAZ SABER que, nos termos do nº 1 do art.º 56º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, se faz publici-
dade à Minuta da Ata nº 28 respeitante à Reunião 
Pública realizada no dia 16 de dezembro de 2013, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
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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, 18 de dezembro de 2013.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 20/12/2013

EDITAL Nº 808/DMASG/2013
VERIFICAÇÃO PERIÓDICA DE INSTRUMENTOS DE 

MEDIÇÃO
Decreto-Lei n.º 291/90 de 20 de Setembro e Porta-
ria 962/90 de 09 de Outubro
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Verea-
dor do Pelouro da Administração Geral Municipal, 
no uso das competências delegadas pelo Exmo. 
Sr. Presidente do Município de Vila Nova de Gaia 
por despacho n.º 145/PCM/2013, faz saber que os 
contribuintes que utilizem instrumentos de medi-
ção, no exercício de comércio e indústria, devem 
promover a verificação periódica dos instrumentos, 
de 1 de janeiro a 30 de novembro de cada ano, 
encontrando-se os Serviços de Metrologia para o 
efeito abertos às segundas-feiras das 09h00m às 
12h00m e das 14h00m às 17h00m.
O serviço interno, só pode ser realizado a quem 
seja possuidor de cartão de feirante ou vendedor 
ambulante, conforme circular do I.P.Q. Todos os ou-
tros ficam sujeitos ao serviço externo, devendo os 
instrumentos de medição ser verificados no local de 
funcionamento. 
A verificação periódica será requerida em impresso 
próprio, só nos seguintes casos excecionais:
- Início de atividade do utilizador;
- Aquisição de instrumentos novos ou usados;
- Instrumentos cujas marcações tenham sido inu-
tilizadas;
- Instrumentos cuja verificação periódica no ano 
em causa não tenha sido executada até 30 de no-
vembro.
Os utilizadores de instrumentos de medição de-
vem pôr à disposição das entidades competentes 
os meios materiais e humanos indispensáveis ao 
controlo metrológico dos mesmos, sempre que tal 
lhe seja solicitado.
Os utilizadores deverão conservar os instrumentos 
de medição em bom estado de funcionamento e 
manter os documentos comprovativos do controlo 
metrológico junto dos respetivos instrumentos.
Pela verificação periódica são devidas taxas, qual-
quer que seja a entidade interessada, pública ou 
privada, pagas contra fatura.
E para constar e devidos efeitos, se publica o pre-
sente Edital, que vai ser afixado nos lugares públi-
cos do Concelho.
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 02 de ja-
neiro de 2014
O Vereador, (Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 23/12/2013

EDITAL Nº 810/DMASG/2013
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº 145/PCM/2013, DE 01 DE NOVEMBRO,
FAZ SABER que, nos termos do nº 1 do art.º 56º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, se faz publici-
dade à Minuta da Ata nº 29 respeitante à Reunião 
Pública realizada no dia 19 de dezembro de 2013, 
aprovada nos termos do disposto no art.º 27º do 
CPA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 
de setembro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do 
Regimento desta Câmara Municipal, aprovado pelo 
Executivo na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 26 de dezembro de 2013.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 26/12/2013

EDITAL Nº 811/DMASG/2013
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, VEREA-
DOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR DESPACHO 
Nº 145/PCM/2013, DE 01 DE NOVEMBRO,
FAZ SABER que, nos termos do nº 1 do art.º 56º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, se faz publici-
dade à Ata nº 27 respeitante à Reunião Ordinária 
realizada no dia 2 de dezembro de 2013, aprovada 
nos termos do disposto no art.º 27º do CPA, no nº. 
3 do art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de setem-
bro, bem como do nº. 1 do art.º 11º do Regimento 
desta Câmara Municipal, aprovado pelo Executivo 
na reunião de 2013/10/25.
Por ser verdade e a fim de ser tornada pública se 
fez o presente Edital que vai ser afixado no átrio 
Municipal, estando a respetiva ata exposta para 
consulta, junto do balcão de informação. 
Vila Nova de Gaia, 23 de dezembro de 2013.
O Vereador, (Dr. Manuel Monteiro)
Data de Publicitação: 26/12/2013

EDITAL Nº 812/DMASG/2013
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DO 
ALTO DAS CHAQUEDAS
FREGUESIA DE CANIDELO
Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
Torna público que, por deliberação da Exma. Câ-
mara Municipal, tomada na reunião de 18 de no-
vembro de 2013, foi aprovada a seguinte Postura 
Municipal de Trânsito:
- Sinal de paragem obrigatória (B2) no entronca-
mento do novo arruamento com a Rua do Alto das 
Chaquedas.
Para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 16 de dezembro de 2013.
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O Vice-Presidente, (Eng.º Patrocínio Azevedo)
Data de Publicitação: 26/12/2013

EDITAL Nº 813/DMASG/2013
(PROC. N° 0433/2013- DMHPEV)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho n° 145/
PCM/2013 de 01/11/2013
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n°1 do artigo 
70° do Código de Procedimento Administrativo que 
fica notificado o(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer titulo 
detenha o logradouro da habitação localizada na 
Rua do Flower, n° 643, com acesso pela Tv. do Flo-
wer, freguesia de Canidelo, deste concelho, a proce-
der à limpeza do mesmo no prazo de VINTE DIAS, 
contados da data de afixação do presente edital, 
em virtude do seu estado violar o disposto no ar-
tigo 33° e alínea b) do artigo 49° do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor.
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública"
Alínea b) do artigo 49°
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."
Constituem os respetivos trabalhos de limpeza no 
corte do material vegetal, não podendo ter aí lugar 
quaisquer acumulações de sobrantes vegetais daí 
resultantes ou outros resíduos.
Decorrido o período estipulado no parágrafo an-
terior, e, em caso de incumprimento desta notifi-
cação, e sem prejuízo do disposto em termos de 
matéria contra-ordenacional (alínea b) de Regula-
mento atrás descrito, a Câmara Municipal poderá 
determinar a posse administrativa do prédio, para 
efeitos de execução coerciva dos respetivos tra-
balhos de limpeza, ficando o(a) proprietário(a), 
arrendatário(a), usufrutuário(a) ou entidade que 
a qualquer título o detenha, obrigado a ressarci-la 
dos respetivos custos, num prazo de 60 dias após a 
comunicação do montante correspondente da ope-
ração realizada. A falta de pagamento neste prazo 
dá lugar à cobrança da dívida através de processo 
de execução fiscal, nos termos do Código de Pro-
cedimento Administrativo e do Código de Processo 
Tributário.

Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
e Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e 
as 12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de gaia, 26 de novembro de 2013.
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro).
Data de Publicitação: 26/12/2013

EDITAL Nº 814/DMASG/2013
(PROC. N° 0637/2013- DMHPEV)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 145/
PCM/2013 de 01/11/2013 
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efetu-
ada pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção 
Municipal da Presidência e da Sustentabilidade Am-
biental, que tendo-se constatado que o logradouro 
da habitação localizada na Rua de Barão do Corvo, 
nº 327, freguesia de Santa Marinha, deste conce-
lho, se encontra coberto de densa e variada vege-
tação, está consequentemente sem qualquer tipo 
de manutenção, constituindo perigo de incêndio, 
de saúde pública e consequentemente perigo para 
pessoas e bens, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
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acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 6 de dezembro de 2013
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro).
Data de Publicitação: 26/12/2013

EDITAL Nº 815/DMASG/2013
(PROC. N° 0786/2013- DMHPEV)

MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho nº 145/
PCM/2013 de 01/11/2013.
FAZ SABER nos termos da alínea d) do nº1 do arti-
go 70º do Código de Procedimento Administrativo e 
por este meio que, através da Fiscalização efetuada 
pelos Serviços de Higiene Pública da Direcção Muni-
cipal da Presidência e da Sustentabilidade Ambien-
tal, que tendo-se constatado que o terreno sito na 
Travessa Nova do Picão, frente ao nº 127, freguesia 
deCanidelo, deste concelho, se encontra coberto de 
densa e variada vegetação, está consequentemen-
te sem qualquer tipo de manutenção, constituindo 
perigo de incêndio e consequentemente perigo para 
pessoas e bens, violando o disposto no artigo 33º 
e alínea b) do artigo 49º do Regulamento Municipal 
de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza Pública de 
Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, sendo que 
a infração ao aí disposto, constitui contraordenação 
passível de aplicação de coima.-
Artigo 33º
“Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública”
Alínea b) do artigo 49º
“Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional.” 
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-

cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getal existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100º e nº 1 do 
artigo 101º do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão.
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo. 
Vila Nova de Gaia, 06 de dezembro de 2013
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro).
Data de Publicitação: 26/12/2013

EDITAL Nº 816/DMASG/2013
(PROC. N° 0890/2013- DMHPEV)

MANUEL ANTONIO CORREIA MONTEIRO, Vereador 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no uso 
das suas competências delegadas pelo Exmº. Se-
nhor Presidente da Câmara, por despacho n° 145/
PCM/2013 de 01 /11 /2013
FAZ SABER nos termos da alínea d) do n°1 do arti-
go 70° do Código de Procedimento Administrativo 
e por este meio que, através da Fiscalização efe-
tuada pelos Serviços de Higiene Pública da Direc-
ção Municipal da Presidência e da Sustentabilidade 
Ambiental, que tendo-se constatado que o terreno 
sito na Rua Encosta do Sol, junto ao n° 7, freguesia 
de Canidelo, deste concelho, se encontra coberto 
de densa e variada vegetação, está consequente-
mente sem qualquer tipo de manutenção, consti-
tuindo perigo de incêndio, violando o disposto no 
artigo 33° e alínea b) do artigo 49° do Regulamento 
Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos e Limpeza 
Pública de Vila Nova de Gaia, atualmente em vigor, 
sendo que a infração ao aí disposto, constitui con-
traordenação passível de aplicação de coima.-
Artigo 33°
"Fica proibida a existência de árvores, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resíduos 
nos terrenos ou logradouros dos prédios rústicos ou 
urbanos quando constituam perigo de incêndio ou 
para a saúde pública"
Alínea b) do artigo 49°
"Manter nos quintais, pátios, logradouros e terre-
nos contíguos ou próximos dos prédios, árvores, 
arbustos, silvados, sebes ou resíduos de qualquer 
espécie, que possam constituir risco de incêndio, 
de saúde pública, é passível de coima graduada de 
uma vez até um máximo de cinco vezes o salário 
mínimo nacional."
Pelo exposto, comunica-se que é intenção do Mu-
nicípio, com base no atrás exposto, proceder à 
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notificação do(a) proprietário(a), arrendatário(a), 
usufrutuário(a) ou entidade que a qualquer título 
detenha o terreno em causa, no sentido de dar exe-
cução aos respetivos trabalhos.
Deve consequentemente ser assegurada a respe-
tiva limpeza, procedendo ao corte do material ve-
getai existente, não podendo ter aí lugar quaisquer 
acumulações dos, sobrantes vegetais daí resultan-
tes ou outros resíduos.
De acordo com o previsto no art.º 100° e n° 1 do 
artigo 101° do CPA, concede-se o prazo de 10 dias 
para se pronunciar, por escrito sobre esta decisão,
Mais se informa que o presente processo pode ser 
consultado na Divisão Municipal de Higiene Pública 
Espaços Verdes, nos dias úteis entre as 9,30h e as 
12,30h e das 14,00h às 16,30h.
E para constar se fez o presente e outros de igual 
teor que vão ser afixados nos locais de estilo.
Vila Nova de Gaia, 26 de dezembro de 2013
O Vereador, (Dr. Manuel António Correia Monteiro).
Data de Publicitação: 26/12/2013

EDITAL Nº 818/DMASG/2013
MANUEL ANTÓNIO CORREIA MONTEIRO no uso das 
competências delegadas pelo Exmº Senhor Pre-
sidente da Câmara através do despacho n° 145/
PCM/2013 de 01 de Novembro da 2013.
TORNA PÚBLICO que, a próxima Reunião Pública 
vai ter lugar no dia 20 de janeiro de 2014, segun-
da-feira, pelas 17,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.° do Regimento 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprova-
do em reunião de 25 de Outubro de 2013, os Muní-
cipes interessados em intervir no período aberto ao 
público, devem inscrever-se na receção da Câmara 
até às 17 horas da terça-feira imediatamente an-
terior à reunião pública agendada para aquele dia 
20.01.2014.
E para constar se lavrou o presente Edital que vai 
ser afixado no átrio Municipal.
Vila Nova de Gaia, 26 de dezembro de 2013
O Vereador, (Manuel António Correia Monteiro Dr.)
Data de Publicitação: 30/12/2013

ANÚNCIO N.º 798/DMASG/2013
Abertura de procedimento concursal para 
constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo determinado, a tempo in-
tegral ou parcial, tendo em vista a ocupação 
previsível de 1 posto de trabalho na área da 
língua gestual portuguesa, por profissionais 
especialmente habilitados no âmbito das ati-
vidades de enriquecimento curricular – AEC – 
Proc.º 74/2013 
1 - Torna-se público que sob proposta da Câmara 
Municipal de 26 de junho de 2013, foi submetida à 
aprovação da Assembleia Municipal em 03 de julho 
de 2013, a abertura de procedimento concursal co-

mum para constituição de relação jurídica por tem-
po determinado integral ou parcial, para 1 posto 
de trabalho na área da língua gestual portuguesa, 
com vista à ocupação do posto no mapa de pessoal 
desta Câmara Municipal, por profissionais com for-
mação profissional ou especializada adequada ao 
desenvolvimento da atividade projetada. 
2- O procedimento concursal encontra-se aberto 
pelo prazo de 3 dias úteis – dias 18, 19 e 20 de 
dezembro de 2013. Consideram-se entregues den-
tro do prazo as candidaturas cujo aviso de receção 
tenha sido expedido até ao termo do prazo fixado 
para a sua apresentação 
3 - Para os efeitos do nº 1 do art.º 4º da Portaria 
nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e repu-
blicada pela Portaria nº 145-A/2011, de 6 de abril, 
declara-se não estarem constituídas reservas de 
recrutamento no próprio organismo ou na ECCRC. 
4 - O procedimento concursal tem como objetivo 
assegurar necessidades temporárias de serviço no 
âmbito das atividades de enriquecimento curricular, 
ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 3º do Decre-
to-Lei 212/2009, de 3 de setembro e na alínea f) 
do art.º 93º da Lei 59/2008, de 11 de setembro na 
sua atual redação e terá a duração correspondente 
ao ano escolar 2013/2014. 
5 - Local de trabalho: Escolas do 1º ciclo do ensi-
no básico do Município de Vila Nova de Gaia. 
6 - Prazo de validade: O procedimento, nos ter-
mos do art.º 4º do Decreto-lei 212/2009, de 3 de 
setembro, será válido para o ano letivo 2013/2014, 
podendo os candidatos não selecionados na fase 
inicial serem posteriormente colocados, sendo cria-
da reserva de recrutamento válida até ao final do 
respetivo ano escolar, conforme resulta do n.º 3 do 
art.º 7º do Decreto-Lei 212/2009, de 3 de setem-
bro. 
7 - Postos de Trabalho a concurso: 1 posto de 
trabalho para á área da língua gestual portuguesa, 
sem prejuízo do disposto no nº 3, art.º10, do Des-
pacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho. 
8 - Caracterização dos postos de trabalho: 
Lecionar aulas de língua gestual portuguesa a alu-
nos do 1º ciclo do ensino básico público, no âmbi-
to do programa das atividades de enriquecimento 
curricular. 
9 - Requisitos de admissão: 
9.1- Requisitos gerais – os definidos no artigo 8º 
da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro e que são os 
seguintes: 
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos 
excetuados pela Constituição, convenção interna-
cional ou Lei especial; 
b) Ter 18 anos de idade completos; 
c) Não estar inibido do exercício de funções públi-
cas ou interdito para o exercício daquelas que se 
propõe desempenhar; 
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispen-
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sável ao exercício das funções; 
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória. 
10 - Nível habilitacional exigido, não havendo 
possibilidade de substituição do nível habilitacional 
por formação ou experiência profissional, exige-se 
a: 
Licenciatura em Língua Gestual Portuguesa, Ramo 
Interpretação e Tradução. 
11 - Não podem ser admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na car-
reira, sejam titulares da categoria e não se encon-
trando em mobilidade, ocupem postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal idêntico aos postos 
de trabalho para cuja ocupação se publicita o pro-
cedimento. 
12 - Forma de apresentação da candidatura 
12.1 - Formalização - As candidaturas deverão 
ser formalizadas em suporte de papel mediante 
preenchimento de formulário de candidatura 
com logótipo da entidade, conforme Despacho 
nº 11321/2009 de 08 de maio, bem como de uma 
ficha de candidatura AEC, sendo ambos de uti-
lização obrigatória (sob pena de exclusão), dispo-
níveis na página eletrónica www.cm-gaia.pt – ser-
viços e informações – requerimentos e em http://
gaiaedu.cm-gaia.pt 
12.1.a) - As candidaturas deverão ser entregues 
pessoalmente nos seguintes locais: 
Nas instalações da Direção Municipal de Educa-
ção e Coesão Social, sita na Rua Diogo Cassels, 
121, 4400-016 Vila Nova de Gaia; 
No Gabinete de Apoio ao Munícipe, sito no Edi-
fício dos Paços do Concelho na Rua Álvares Cabral, 
ambos no horário compreendido entre as 09h e às 
17h30; 
12.1.b) – As candidaturas podem ainda, ser envia-
das através de correio registado com aviso de rece-
ção, endereçado à Direção Municipal de Educa-
ção e Coesão Social, sita na Rua Diogo Cassels, 
121, 4400-016 Vila Nova de Gaia. 
Por forma a evitar constrangimentos no ato de for-
malização da candidatura, solicita-se aos candida-
tos, que se façam acompanhar do formulário de 
candidatura para o procedimento concursal e da 
ficha de candidatura AEC, já devidamente preen-
chidos. 
12.2 - Não será exigida a entrega de qualquer do-
cumento no ato de formalização da candidatura ao 
procedimento concursal (exceto apresentação de 
cartão do cidadão/bilhete de identidade e do nú-
mero de identificação fiscal do candidato), pelo que 
os elementos constantes da ficha de candidatura 
AEC, preenchidos pelos(a) candidatos(a), serão da 
sua inteira responsabilidade. 
12.3 - Não serão aceites candidaturas enviadas 
pelo correio eletrónico. 
12.4 - As falsas declarações prestadas pelo (s) can-
didato (s) no que concerne aos requisitos mencio-

nados no ponto 9.1, bem como o nível habilitacio-
nal indicado, implicará a exclusão do procedimento 
concursal, sendo que, as inexatidões nos restantes 
itens, serão objeto de apreciação do júri do proce-
dimento concursal, podendo implicar o reposiciona-
mento do (s) candidato (s) na lista inicial. 
13 - Métodos de seleção: Em conformidade com 
o disposto no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº 83-
A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada 
pela Portaria nº 145-A/2011, de 6 de abril, ao pro-
cedimento será aplicado apenas o método de sele-
ção - Avaliação Curricular (AC). 
Avaliação Curricular - Visa analisar a qualificação 
dos candidatos, designadamente a habilitação aca-
démica ou profissional percurso profissional, rele-
vância da experiência adquirida e da formação re-
alizada, tipo de funções exercidas e a avaliação de 
desempenho obtida. 
14 - Valoração do método de seleção: 
A classificação final do método de seleção será obti-
da através da aplicação da seguinte fórmula: 
CF = (HL20%) + (EP35%) + (FP15%) + 
(AD30%) 
CF = Classificação Final 
HL = Habilitação literária 
EP = Experiência Profissional 
FP = Formação Profissional 
AD = Avaliação de Desempenho 
15 - Composição do júri: 
O júri do procedimento será o seguinte: 
Presidente – Diretora Municipal de Educação e Co-
esão Social – Eng.ª Vera Lúcia Branco Pacheco; 
Vogais efetivos – Diretor do Departamento Mu-
nicipal de Educação – Dr. Rui Manuel Moreira da 
Silva Canedo, que substituirá o presidente do júri 
nas suas faltas e impedimentos e a Chefe da Divi-
são Municipal de Recursos Humanos e Segurança e 
Saúde no Trabalho – Dra. Maria de Fátima Pinto da 
Costa; 
Vogais suplentes – Chefe de Divisão Municipal de 
Apoio, Intervenção Pedagógica e Ação Social – Dra. 
Carla Maria Simões Oliveira e a Técnica Superior – 
Dra. Maria do Rosário Neves Lima. 
16 - São facultados aos candidatos, sempre que 
solicitadas, as atas do júri, onde constam os parâ-
metros de avaliação e respetiva ponderação do mé-
todo de seleção, a grelha classificativa e o sistema 
de valoração do método de seleção. 
17 - Exclusão e notificação de candidatos: 
17.1 – Terminado o prazo de candidaturas o júri do 
procedimento concursal elabora uma “lista inicial 
graduada”, cuja classificação será a resultante dos 
elementos indicados pelos candidatos. A notificação 
destes será feita através da afixação daquela lista 
no placard de informação de acesso à Direção Mu-
nicipal de Educação e Coesão Social e disponibiliza-
da na página eletrónica www.cm-gaia.pt. 
17.2 – O júri deliberou que a todos os candida-
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tos da lista inicial graduada serão exigidos os do-
cumentos comprovativos dos factos indicados no 
formulário de candidatura e na ficha de candidatu-
ra AEC. Os restantes candidatos manter-se-ão em 
reserva de recrutamento, válida até ao final do ano 
letivo 2013/2014. 
Os documentos redigidos em língua estrangeira de-
vem estar traduzidos e reconhecidos pelas entida-
des competentes. 
17.3 – Assim, ultrapassada a primeira fase de can-
didatura que decorre até 20 de dezembro de 2013, 
todos os candidatos serão chamados, em segunda 
fase, a apresentar os documentos comprovativos 
das declarações prestadas na formalização da fase 
inicial. 
A falta de apresentação dos referidos documentos 
determina a exclusão dos candidatos ao procedi-
mento, quando a falta dos mesmos: 
a) Impossibilite a sua admissão ou avaliação; 
b) Impossibilite a constituição da relação jurídica 
de emprego público, nos restantes casos. 
17.4 - A apresentação de documento falso determi-
na a participação à entidade competente para efei-
tos de procedimento penal. 
18 – Após verificação dos elementos apresentados 
pelos candidatos para análise dos requisitos exigi-
dos, essenciais à admissão e avaliação, será elabo-
rada a lista de ordenação final, podendo verificar-
-se reposicionamento dos candidatos. 
18.1 - De acordo com o preceituado na alínea a) do 
nº 1 do art.º 103º do CPA não haverá lugar à au-
diência dos interessados, uma vez que se trata de 
uma decisão urgente de interesse público. 
18.2 - Em situação de igualdade de valoração, apli-
ca-se o disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 35º 
da Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, alte-
rada e republicada pela Portaria nº145-A/2011, de 
06 de abril. Subsistindo o empate estabelece-se as 
seguintes prioridades: 
a) Prevalece o candidato com o maior número de 
dias de serviço. 
b) Prevalece o candidato com o maior número de 
dias de serviço em AEC em Vila Nova de Gaia. 
19 - A lista de ordenação final, após homologação, 
será afixada no placard de informação de acesso à 
Divisão Municipal de Recursos Humanos e Seguran-
ça e Saúde no Trabalho que se encontra situado na 
entrada do Edifício Técnico da Câmara Municipal, e 
disponibilizada na página eletrónica www.cm-gaia.
pt, sendo igualmente comunicada a colocação ao 
trabalhador, por via eletrónica. 
20 – Quando os candidatos aprovados constantes 
da lista de ordenação final homologada, não satis-
façam as necessidades que deram origem ao pro-
cedimento o júri, procede à convocação dos candi-
datos em reserva de recrutamento para posterior 
apresentação dos documentos comprovativos que 
atestem as declarações prestadas pelos candida-

tos. 
21 Nos termos do art.º 8º do Decreto-Lei 212/2009, 
de 3 de setembro, a aceitação da colocação pelo 
trabalhador, será efetuada por via eletrónica, para 
o correio eletrónico: aec@cm-gaia.pt, no decurso 
dos dois dias seguintes ao da comunicação da co-
locação. 
Caso aceite a colocação, o trabalhador deverá en-
tregar a documentação, a seguir mencionada, pes-
soalmente, na Divisão Municipal de Recursos Hu-
manos e Segurança e Saúde no Trabalho: 
a) Fotocópia do diploma ou certidão de habilitações 
profissionais legalmente exigidas; 
b) Fotocópia da prova do cumprimento das leis de 
vacinação obrigatória; 
c) Fotocópia simples da certidão nascimento; 
d) Declaração de robustez física e de perfil psíquico 
para o exercício da função; 
e) Certidão de registo criminal; 
f) Número de Identificação Bancária; 
g) Cópia do cartão da Segurança Social; 
h) Fotocópia do Cartão de cidadão / BI e NIF; 
i) Uma Fotografia. 
21.1- Aos candidatos que no ano letivo 2012/2013 
exerceram a atividade de Técnicos de AEC’S na Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia ficam dispen-
sados de apresentar os documentos referidos nas 
alíneas a), b), c), f), g), h) e i), desde que expres-
samente refiram aquando da aceitação da coloca-
ção, que os mesmos se encontram arquivados no 
processo individual, válidos e sem alterações. 
22 - Posicionamento remuneratório: 
Conforme o previsto para a carreira docente, ficam 
os técnicos recrutados vinculados aos índices 126 e 
89 da carreira dos educadores e dos professores do 
ensino básico e secundário, consoante se trate de 
licenciados ou não-licenciados, sendo o valor das 
remunerações calculado em função dos horários 
atribuídos, sem prejuízo de qualquer alteração que 
vier a ser feita por força da legislação que, entre-
tanto, e eventualmente, venha a ser publicada so-
bre o desenvolvimento destas atividades. 
23 - O período experimental do contrato por tempo 
determinado, de acordo com o disposto na alínea 
a) do nº 1 do art.º 77 da Lei nº 59/2008, de 11 de 
setembro na sua atual redação, terá a duração de 
30 dias, sendo, que, nesta tipologia de contrato, o 
júri do período experimental é substituído pelo res-
petivo superior hierárquico imediato. 
24 - Quotas de emprego: de acordo com o n.º 1 do 
artigo 3.º e artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro, é garantida a reserva de 5% dos 
postos a concurso para candidatos com deficiência, 
cujo grau de incapacidade seja igual ou superior a 
60%. 
25 - Em cumprimento da alínea h) do art.º 9º da 
Constituição, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove ativamente uma 
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política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na pro-
gressão profissional providenciando escrupulosa-
mente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação. 
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 12 de de-
zembro de 2013. O Senhor Vereador, por delegação 
de competências, Dr. Manuel Monteiro.
Data de Publicitação:18/12/2013
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