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assemBleia

a.1. MINUTa Da aTa 10
reunião ordinária de 29.03.2018
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano 
de dois mil e dezoito, a Assembleia Municipal 
de vila Nova de Gaia, reunida em Sessão ordi-
nária, tomou as seguintes deliberações:
1) Foram as Atas n.º 02 de 16.11.2017, n.º 03 de 
23.11.2017, n.º 04 de 30.11.2017, n.º 05 de 07.12.2017, 
n.º 07 de 25.01.2018, n.º 08 de 26.02.2018 e n.º 
09 de 15.03.2018, aprovadas por unanimidade e 
a Ata n.º 06 de 28.12.2017, aprovada por Maioria, 
com 03 votos contra do pSD. 
2) Foi o ponto 4.8. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto: 1. proposta de adjudicação da 
operação de financiamento de um empréstimo 
até o montante de € 15 510 038, 62, ao Ban-
co BpI SA, nos termos da sua proposta de juro 
indexada à “Euribor a 6 meses” acrescida de 
um spread de 0,92%, por ser a mais vantajosa 
e cumprir as condições pré-fixadas pelo Muni-
cípio; 2. Submeter à Assembleia Municipal, nos 
termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º do 
Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para autorização, para efeitos da alínea f), do n.º 
1 do artigo 25.º do mesmo diploma, da contrata-
ção de empréstimo de médio/longo prazo até 
ao montante de €15.510.038,62 para aplicação 
na liquidação antecipada do empréstimo pAEL 
(3 tranches), nos termos do art.º 101.º da Lei n.º 
114/2017, de 29 de dezembro (aprova a LoE de 
2018) e autorize a inerente assunção de com-
promissos plurianuais em conformidade com a 
alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro”, aprovado por Maioria, com 
02 abstenções da CDu e 46 votos a favor (20 
do pS, 15 do Grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia do pS, 06 do pSD, 02 do 
CDS-pp, 2 BE e 1 do pAN). 
3) Foi o ponto 4.9. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à constituição do Conselho Mu-
nicipal de Educação, nos termos da alínea ccc) 
do n.º 1 do Art.º 33.º da Anexo I à Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro”, aprovado por unanimida-
de. 
4) Foi o ponto 4.10. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto:1. revogação da Deliberação 
da Câmara Municipal de 20.11.2017 (ponto 25) 

e da Assembleia Municipal de 07.12.2017 (ponto 
4.7.);  2. Desafetação da parcela de terreno com 
a área de 89,41 m2, sita na Av. Engº. Ludgero 
Marques, união de Freguesias de Santa Mari-
nha e São pedro da Afurada, inscrita na matriz 
predial urbana sob o artigo p7116 (por estar in-
tegrada no domínio público municipal), a con-
frontar do norte, nascente e poente com su-
permercados “Aldi” e do sul com a Av. Ludgero 
Marques;  3. Aprovar a permuta da parcela de 
terreno acima identificada por uma outra par-
cela, com a área de 123 m2, sita na Av. Ludgero 
Marques, união de Freguesias de Santa Marinha 
e S. pedro da Afurada, propriedade da “Aldi – 
portugal Supermercados Lda”, a destacar do 
prédio descrito na Conservatória do registo 
predial sob o n.º 2248 – Santa Marinha e que se 
destina a integrar o domínio público municipal, 
sendo atribuído a ambas as parcelas, para efei-
tos de permuta, o valor de € 6 705,75 (seis mil 
setecentos e cinco euros e setenta e cinco cên-
timos)”, aprovado por Maioria, com 07 absten-
ções (06 do pSD e 01 do CDS-pp) e 40 votos 
a favor (20 do pS, 15 do Grupo Municipal dos 
presidentes de Junta de Freguesia do pS, 2 BE, 
02 da CDu e 1 do pAN). 
5) Foi o ponto 4.11. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto: 1. revogação da deliberação 
da Câmara Municipal de 24.11.2017 (ponto 15) e 
da Assembleia Municipal de 07.12.2017 (ponto 
4.8.); 2. Aprovação da desafetação do domínio 
público para o domínio privado municipal da 
parcela de terreno com a área de 299 m2, sita 
na rua osório L. Gondim, Freguesia de Avintes, 
omissa na matriz predial rústica e urbana e não 
descrita na Conservatória do registo predial de 
vila Nova de Gaia, a confrontar do norte, nas-
cente e poente com a Sociedade “ELIFoAM – 
Comércio e Indústria de Artigos Flexíveis Lda” 
e do sul com a rua osório L. Gondim, nos ter-
mo do art. 25º, alínea q) do Anexo I, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro;  3. Aprovar a alie-
nação da referida parcela de terreno à Socieda-
de “ELIFoAM – Comércio e Indústria de Artigos 
Flexíveis Lda”, no valor de € 8 970,00 (oito mil 
novecentos e setenta euros), para acerto de ex-
tremas do prédio sua propriedade, sito na re-
ferida Dr. Inocêncio osório L. Godim, descrito 
na 2ª Conservatória do registo predial de vila 
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Nova de Gaia, sob o n.º 4096 – Avintes e inscri-
to na matriz predial urbana sob o artigo 4831”, 
aprovado por Maioria, com 08 abstenções (06 
do pSD e 02 do CDS-pp) e 40 votos a favor (20 
do pS, 15 do Grupo Municipal dos presidentes 
de Junta de Freguesia do pS, 2 BE, 02 da CDu 
e 1 do pAN). 
6) Foi o ponto 4.12. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à desafetação do domínio público 
para o domínio privado do município da parcela 
de terreno com a área de 50 m2, sita na rua das 
Cavadas Meias, união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, omissa na matriz pre-
dial e parte do descrito no n.º 194, que confron-
ta do norte com o lote 24, do sul com Joaquim 
vieira de sousa, do nascente coma rua Cavada 
das Meias e do poente com o lote 24, por ser 
desnecessária para instalação de cabine elétri-
ca, finalidade a que estava afeta”, aprovado por 
Maioria, com 08 abstenções (06 do pSD e 02 
do CDS-pp) e 40 votos a favor (20 do pS, 15 do 
Grupo Municipal dos presidentes de Junta de 
Freguesia do pS, 2 BE, 02 da CDu e 1 do pAN). 
7) Foi o ponto 4.13. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à declaração de interesse pú-
blico municipal do pedido de regularização da 
ampliação do estabelecimento industrial tipo 3, 
localizado na rua de S. Martinho, 397, união de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
solicitado por “J & J Teixeira, SA”, ao abrigo do 
art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de 
novembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 21/2016, de 19 de julho”, aprovado por 
Maioria, com 08 abstenções (06 do pSD e 02 
do CDS-pp) e 40 votos a favor (20 do pS, 15 do 
Grupo Municipal dos presidentes de Junta de 
Freguesia do pS, 2 BE, 02 da CDu e 1 do pAN). 
8) Foi Apreciada a Informação Escrita do Exmo. 
Senhor presidente da Câmara Municipal e da si-
tuação financeira do Município. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 21 minutos 
do dia 30 de março de 2018, da qual se lavrou a 
presente Minuta de Ata, a qual vai ser lida, e as-
sinada pela Senhora primeira Secretária e pelo 
Senhor presidente da Assembleia Municipal, e 
que foi aprovada por unanimidade. 

primeira Secretária, Carla patrícia Marques da 
Silva.
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.
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B.1. aTa 5
rEuNIÃo orDINÁrIA DA CâMArA MuNICI-
pAL rEALIZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA EM 05 DE MArço DE 
2018
prESENTES:
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura 
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar 
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro 
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
AuSÊNCIAS JuSTIFICADAS NoS TErMoS DA 
ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI N.º 75/2013 DE 
12 DE SETEMBro, CoM AS DEvIDAS ALTErA-
çÕES: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Diretora Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dra. Manuela Garrido
horA DA ABErTurA: 15 horas.
horA DE ENCErrAMENTo: 16 horas e 40 mi-
nutos.

PrESIDÊNCIa/VErEaçÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 04 (pÚ-
BLICA) DE 19 DE FEvErEIro DE 2018 
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, 
apenas no original.
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 04 (pública), 
realizada no dia 19 de fevereiro de 2018.

ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E  AGrupAMENTo DE ESCoLAS GAIA NAS-
CENTE, pArA ApoIo FINANCEIro A uMA vI-
SITA DE ESTuDo À CIDADE DE LoNDrES, No 
vALor DE €2.000,00 (DoIS MIL EuroS)
EDoC/2018/9518
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.02.2018”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou qual o critério utilizado na 
atribuição do presente apoio financeiro e qual o 
número de alunos.
A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira disse tratar-se de uma tur-
ma do ensino profissional que está a fazer uma 
angariação de fundos para a realização de uma 
viagem e que a comparticipação da Câmara 
Municipal, é um complemento.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e o 
Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, para 
apoio financeiro a uma visita de Estudos à cida-
de de Londres, no valor de €2.000,00 (dois mil 
euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E o GAIENSE – CoMuNICAçÃo E EvENToS, 
uNIpESSoAL, LDA, pArA ApoIo FINANCEI-
ro À rEALIZAçÃo DA Xv GALA “o MELhor 
TrEINADor”, No vALor DE €15.000,00 
(QuINZE MIL EuroS) + IvA
EDoC/2018/9388
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.02.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse tratar-se de uma iniciativa promo-
vida por uma entidade privada, que solicita um 
apoio ao Município, Que questiona o interesse 
público municipal do evento em causa e que 
pretendia saber qual o modelo de colaboração 
que a Câmara Municipal pretende adotar: uma 
comparticipação; um apoio logístico; a cedên-
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cia de instalações, a isenção de taxas ou a pro-
moção da iniciativa. Disse pretender esclareci-
mentos relativamente à cláusula 8ª do presente 
Acordo de Colaboração, relativamente à sua 
vigência.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse tratar-se de uma 
comparticipação financeira e que o evento é de 
interesse municipal, porque o Gaiense promo-
ve o desporto e a sua prática, nomeadamente, 
as iniciativas das camadas jovens e de forma-
ção, assim como, dos seniores. Disse que, com 
a realização da Gala, salienta-se não apenas o 
melhor treinador, como também o desporto na 
sua globalidade. relativamente à cláusula 8ª do 
presente Acordo de Colaboração, disse haver 
um lapso, o qual será corrigido.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse ter constatado que na plataforma 
“base.gov” encontra-se um ajuste direto para a 
prestação de serviços, destinado à criação e or-
ganização do projeto “Melhor Escola”, no valor 
de € 35.000 + IvA. Que parece-lhe ser diferente 
do Município comprometer-se a apoiar um pro-
jeto apresentado por um jornal, através de um 
acordo de colaboração que poderia ter apoio 
logístico, cedência de instalações e até uma 
comparticipação financeira e, posteriormente, 
contratar o jornal para prestar o próprio servi-
ço, ou seja, com o objetivo de criar e organizar 
o próprio projeto em que o Município está a co-
laborar. Que no ano passado, o Município e com 
base na plataforma de contração pública, aca-
bou por atribuir um apoio financeiro por ajuste 
direto de 15.000 € +IvA a uma Gala do Gaiense. 
Que ficou na dúvida se a Câmara Municipal es-
tava a contratar um serviço ou se estava a ser 
parceira da iniciativa, assim como, no presente 
acordo. Disse que, posteriormente, em outubro 
de 2017, foi feito um ajuste direto às Águas de 
Gaia, em que relativamente à mesma iniciativa 
e à mesma entidade, adjudica-se 17.000 € + IvA 
e o objeto é a publicidade no âmbito da Gala 
“Gaia é Fado”, pelo que, perguntou qual o âm-
bito e se foi enquadrado o segundo apoio.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que será entregue 
ao Sr. vereador Dr. Cancela Moura uma respos-
ta por escrito, relativamente ao exposto.
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-

va de oliveira Aguiar disse que tem sido hábi-
to no Município, apoiar determinados eventos 
que, pela sua natureza, publicitam o nome de 
vila Nova de Gaia. Que existem determinados 
eventos que ocorrem em vila Nova de Gaia que, 
pela sua mediatização e repercussão nacional, 
merecem o apoio do Município e este caso é 
um dos exemplos.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que os vereadores do pSD preten-
dem esclarecimentos sobre a metodologia que 
o Município adota nos eventos que participa. 
Disse que a presente Gala, em termos de âmbi-
to, está muito aquém da Gala do Desporto que 
foi promovida pelo Município durante alguns 
anos, a qual distinguia atletas e dirigentes com 
uma grande dimensão, mas era organizada pela 
Câmara Municipal. Que pretende distinguir en-
tre a Câmara Municipal comprar um serviço ou 
ser parceiro.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que, no caso con-
creto, a Câmara Municipal é um parceiro. Que o 
Jornal “o Gaiense” é uma empresa privada de 
referência em vila Nova de Gaia, que apoia as 
instituições do Município e que divulga o que 
de melhor se faz, pelo que, é uma entidade de 
interesse municipal.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o Acordo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e o Gaiense – Comunicação e Eventos, unipes-
soal, Lda, para apoio financeiro à realização 
da Xv Gala “o Melhor Treinador”, no valor de 
€15.000,00 (quinze mil euros) + IvA, nos ter-
mos apresentados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A FACuLDADE DE LETrAS DA uNIvErSIDA-
DE Do porTo, pArA ApoIo FINANCEIro À 
rEALIZAçÃo DA CoNFErÊNCIA SoBrE po-
LÍTICAS pÚBLICAS, pLANEAMENTo E DESEN-
voLvIMENTo Do TErrITÓrIo, No vALor DE 
€ 8.000,00 (oITo MIL EuroS)
EDoC/2018/9277
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
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28.02.2018”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a Facul-
dade de Letras da universidade do porto, para 
apoio financeiro à realização da Conferência 
sobre políticas públicas, planeamento e Desen-
volvimento do Território, no valor de €8.000,00 
(oito mil euros), nos termos apresentados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA E A CErCIGAIA – CoopErATIvA pArA A 
EDuCAçÃo E rEABILITAçÃo DE CIDADÃoS 
INADApTADoS pArA A IMpLEMENTAçÃo Do 
proGrAMA GAI@prENDE + (i), No vALor 
DE € 150.000,00 (CENTo E CINQuENTA MIL 
EuroS) 
EDoC/2018/11554
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2018”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse pretender ver valores diferencia-
dos para cada uma das entidades, para diferen-
tes anos. Que há acertos semestrais, pelo que, 
perguntou quais os critérios que estiveram sub-
jacentes à atribuição inicial.
A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira disse que os valores são 
diferentes conforme a instituição e conforme o 
apoio que a instituição dá. Que no âmbito da 
Gaiaprende+i, a Câmara Municipal trabalha com 
as instituições que o Ministério da Educação re-
conhece que tem as competências para o efei-
to, nomeadamente, a Cercigaia e a AppANorte.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que entre 2018 e 2021, num dos ca-
sos, existem verbas que são diferentes e que fo-
cam apenas naquilo que é o número de alunos 
que são apoiados. Disse que por haver uma ca-
lendarização para o período do mandato, veri-
fica-se no último ano uma redução substancial.
A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira disse que a situação vai es-
tabilizar, porque está relacionada com as crian-
ças que vão entrando no ensino público. Que 
as unidades têm o número máximo de alunos 
e quem referencia as crianças que têm neces-

sidades de ensino especial ou não, é a DGEST 
Norte. Disse que a Câmara Municipal espera que 
a situação estabilize e, relativamente à questão 
do último ano, ela está relacionada com o valor 
global, o que significa que não possa, entretan-
to, haver alguns ajustes. 
o Sr. vice-presidente, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo disse que os serviços fizeram 
um plano para 4 anos, para o número de crian-
ças que se perspetiva que utilizem o programa 
durante esse período. Que uns vão entrar, ou-
tros vão sair e cada aluno é um caso especial 
e tem um plano de intervenção especial, pelo 
que, os valores são distintos.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e a Cer-
cigaia – Cooperativa para a Educação e reabi-
litação de Cidadãos Inadaptados para a imple-
mentação do programa Gai@prende + (i), no 
valor de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
euros), nos termos apresentados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA E A AppACDM – ASSoCIAçÃo porTu-
GuESA DE pAIS E AMIGoS Do CIDADÃo DE-
FICIENTE MENTAL pArA A IMpLEMENTAçÃo 
Do proGrAMA GAI@prENDE + (i), No vA-
Lor DE € 130.000,00 (CENTo E TrINTA MIL 
EuroS) 
EDoC/2018/11577
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2018”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Colaboração a cele-
brar entre o Município de vila Nova de Gaia e 
a AppACDM – Associação portuguesa de pais 
e Amigos do Cidadão Deficiente Mental para a 
implementação do programa Gai@prende + (i), 
no valor de €130.000,00 (cento e trinta mil eu-
ros) nos termos apresentados.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA E A AppDA NorTE-ASSoCIAçÃo por-
TuGuESA pArA AS pErTurBAçÕES Do DE-
SENvoLvIMENTo E AuTISMo pArA A IMpLE-
MENTAçÃo Do proGrAMA GAI@prENDE + 
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(i), No vALor DE € 18.000,00 (DEZoITo MIL 
EuroS) 
EDoC/2018/7332
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo de Colaboração a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a AppDA 
NorTE - Associação portuguesa para as per-
turbações do Desenvolvimento e Autismo para 
a implementação do programa Gai@prende + 
(i), no valor de €18.000,00 (dezoito mil euros), 
nos termos apresentados.
CoNTrATo - proGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A ASSoCIAçÃo DE SoLIDArIEDADE SoCIAL 
DoS IDoSoS DE CANIDELo, pArA ApoIo FI-
NANCEIro Ao DESENvoLvIMENTo DAS ATI-
vIDADES SoCIAIS BEM CoMo ApoIo À ATIvI-
DADE rEGuLAr, No vALor DE € 150.000,00 
(CENTo E CINQuENTA MIL EuroS)
EDoC/2018/5907
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2018”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o Contrato- programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
de Solidariedade Social dos Idosos de Canidelo, 
para apoio financeiro ao desenvolvimento das 
atividades sociais, bem como, ao apoio à ativi-
dade regular, no valor de €150.000,00 (cento e 
cinquenta mil euros), nos termos apresentados.
ACorDo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A FEDApAGAIA - FEDErAçÃo DAS ASSoCIA-
çÕES DE pAIS Do CoNCELho DE vILA NovA 
DE GAIA, pArA ApoIo FINANCEIro À orGA-
NIZAçÃo Do I CoNGrESSo DA CoNFAp, No 
vALor DE € 10.000,00 (DEZ MIL EuroS)
EDoC/2018/9521
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 

28.02.2018”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Cooperação a celebrar 
entre o Município de vila Nova de Gaia e a Fe-
dapagaia - Federação das Associações de pais 
do concelho de vila Nova de Gaia, para apoio 
financeiro à organização do I Congresso da 
CoNFAp, no valor de €10.000,00 (dez mil eu-
ros), nos termos apresentados.

DEParTaMENTo DE aSSUNToS JUrÍDICoS
proCESSo DE IMpuGNAçÃo Nº 2675/13.1BE-
prT INTENTADo por rEN – GASoDuToS, 
S.A CoNTrA o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
GAIA – IMpuGNAçÃo DA TAXA MuNICIpAL 
DE proTEçÃo CIvIL Do ANo DE 2013, No 
vALor DE €531,72 (QuINhENToS E TrINTA E 
uM EuroS E SETENTA E DoIS CÊNTIMoS)
EDoC/2018/5404
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.02.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proCESSo DE IMpuGNAçÃo Nº 232/15.7BE-
prT INTENTADo por EDp DISTrIBuIçÃo – 
ENErGIA, S.A. CoNTrA o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA – IMpuGNAçÃo DA TAXA 
MuNICIpAL DE proTEçÃo CIvIL Do ANo DE 
2014, No vALor DE €184.403,01 (CENTo E 
oITENTA E QuATro MIL QuATroCENToS E 
TrÊS EuroS E uM CÊNTIMo)
EDoC/2018/5398
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.02.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proCESSo DE IMpuGNAçÃo Nº 1081/12.0BE-
prT INTENTADo por rEpSoL porTuGuE-
SA, S.A. CoNTrA A CâMArA MuNICIpAL DE 
vILA NovA DE GAIA rELATIvA Ao INDEFE-
rIMENTo DA rECLAMAçÃo DA LIQuIDAçÃo 
DE TAXAS DE puBLICIDADE pArA oS ANoS 
DE 2009, 2010 E 2011 A INSTALAr NA ÁrEA 
DE SErvIço DupLA DE vILAr Do pArAÍSo, 
No vALor DE €5.145,38 (CINCo MIL CENTo E 
QuArENTA E CINCo EuroS E TrINTA E oITo 
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CÊNTIMoS)
EDoC/2018/10739
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.02.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proCESSo DE IMpuGNAçÃo Nº 1827/15.4BE-
prT INTENTADo por MorEIrA GoMES & 
CoSTAS, LDA CoNTrA o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA – IMpuGNAçÃo DA TAXA pELA 
INSTALAçÃo E FuNCIoNAMENTo DE poSTo 
DE ABASTECIMENTo DE CoMBuSTÍvEIS Do 
ANo DE 2015, No vALor DE €1.500,00 (MIL E 
QuINhENToS EuroS)
EDoC/2018/10396
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.02.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ACçÃo ADMINISTrATIvA ESpECIAL Nº 
127/12.6BEprT INTENTADA por MArIA LEÓ-
NIA rIBEIro CorrEIA E ouTroS CoNTrA A 
CâMArA MuNICIpAL DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2018/10614
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.02.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
opoSIçÃo A proCESSo DE EXECuçÃo FIS-
CAL Nº 218/08.8BEprT INTENTADA por AL-
BErTo SoArES DA SILvA CoNTrA A Câ-
MArA MuNICIpAL DE vILA NovA DE GAIA 
rELATIvA A uMA DÍvIDA DE ABASTECIMEN-
To DE ÁGuA DE ouTuBro DE 2003, No vA-
Lor DE €5.877,48 (CINCo MIL oIToCENToS E 
SETENTA E SETE EuroS E QuArENTA E oITo 
CÊNTIMoS)
EDoC/2018/10588
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.02.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIrEçÃo MUNICIPaL DE aDMINISTraçÃo E 
FINaNçaS

pAGAMENTo EM 10 prESTAçÕES MENSAIS 
DA LICENçA ANuAL DE uM QuIoSQuE EM 
DoMÍNIo pÚBLICo, SoLICITADo por ELISA-
BETE MArIA SouSA NoGuEIrA, No vALor 
DE €1.971,00 (MIL NovECENToS E SETENTA E 
uM EuroS)
EDoC/2018/7587
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pagamento em 10 prestações mensais, da 
licença anual de um quiosque, em domínio pú-
blico, no valor de €1.971,00 (mil novecentos e 
setenta e um euros), acrescido de juros, con-
tados sobre o montante da dívida desde o ter-
mo do prazo para pagamento até à data de pa-
gamento efetivo de cada uma das prestações, 
com início no mês de março de 2018, solicitado 
por Elisabete Maria Sousa Nogueira, nos termos 
informados. 
ADJuDICAçÃo provISÓrIA Do LoTE 5A DA 
urBANIZAçÃo DE rIBES – FrEGuESIA DE 
CANELAS, pELo vALor DE €12.700,00 (DoZE 
MIL E SETECENToS EuroS), NAS CoNDIçÕES 
DA hASTA pÚBLICA ABErTA A JoSÉ MANuEL 
DA CruZ MorAIS
EDoC/2018/8696
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2018”
rETIrADo DA orDEM DE TrABALhoS

DIrEçÃo MUNICIPaL DE INFraESTrUTUraS 
E ESPaçoS PÚBLICoS

rEQuALIFICAçÃo DA FrENTE FLuvIAL Do 
rIo Douro No ArEINho DE AvINTES – 1ª 
FASE – 2ª propoSTA DE ALTErAçÃo Ao 
CoNTrATo
EDoC/2018/8741
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Aprovo. À Câmara 
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para ratificação. 22.02.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 votos 
a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS/
pp, ratificar o despacho do Sr. presidente data-
do de 22.02.2018 que aprovou o 2º aditamento 
ao contrato da empreitada de “requalificação 
da Frente Fluvial do rio Douro, no Areinho de 
Avintes – 1ª Fase”, nos termos informados.
propoSTA DE MEDIDAS ADICIoNAIS Ao 
CoNTrATo pILoTo DE GESTÃo DE EFICIÊN-
CIA ENErGÉTICA EM ILuMINAçÃo pÚBLICA
EDoC/2018/11694
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura perguntou se nas candidaturas de efi-
ciência energética está contemplada a possibi-
lidade de se manter a mesma potência de ele-
tricidade nas substituições que se estão a fazer.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que a EDp está 
a substituir um conjunto de pontos de ilumina-
ção, com a instalação de led’s, e verifica-se que 
a iluminação é mais focada. Que a Câmara Mu-
nicipal está em diálogo com a EDp, porque a 
situação vai originar a duplicação da luminária. 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, e nos termos informados, o seguinte:
a) As medidas adicionais apresentadas, sejam 
autorizadas;
b) Se conceda ao adjudicatário um prazo de 5 
anos, para a subsequente apresentação do pro-
jeto de execução; 
c) Das decisões relativas aos pontos anteriores, 
seja notificado o adjudicatário.

DIrEçÃo MUNICIPaL Para a INCLUSÃo 
SoCIaL

propoSTA DE ALTErAçÃo Do horÁrIo DE 
TrABALho – DIvISÃo DE TurISMo
EDoC/2018/6098
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.02.2018”

o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou se o presente alargamento 
de horário está relacionado com o aumento do 
número de funcionários ou de horas extras.
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse que aquilo que ultra-
passar o horário normal, é pago em horas ex-
tras. Que a presente questão está relacionada 
com o horário de funcionamento do posto de 
Turismo e da Loja Interativa.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a proposta de alteração de 
horário da Divisão Municipal de Turismo, quer 
na área dos escritórios quer na Loja Interativa 
de Turismo, nos termos informados. 
rEGuLArIZAçÃo Do ESCALÃo DE AçÃo So-
CIAL ESCoLAr CoM EFEIToS rETroATIvoS
EDoC/2018/6133
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, e nos termos informados, o seguinte:
relativamente à listagem A que corresponde 
aos valores em dívida na atual “plataforma de 
refeições – SIGA”
1- Que sejam atribuídos os escalões A aos alu-
nos nela indicados, com efeitos retroativos ao 
início do ano letivo de 2016/2017, e com a con-
sequente anulação do valor em dívida, que per-
faz o valor total de €2.736,50;
2- Que sejam atribuídos os escalões A aos alu-
nos nela indicados, com efeitos retroativos ao 
início do ano letivo de 2017/2018, e com a con-
sequente anulação do valor em dívida, que per-
faz o valor total de €7.092,20.
relativamente à listagem B que corresponde 
aos valores em dívida na anterior “plataforma 
de refeições - Gaiedu”
1- Que sejam atribuídos os escalões A aos alu-
nos nela indicados, com efeitos retroativos, e 
com a consequente anulação do valor em dívi-
da, que perfaz o valor total de €27.333,11;
2- Que sejam atribuídos os escalões B aos alu-
nos nela indicados, com efeitos retroativos, e 
com a consequente anulação de metade do 
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valor em dívida, que perfaz o valor total de 
€954,77;
3- Que seja autorizado o pagamento faseado 
dos valores em dívida pelos EE, para os alunos 
indicados na mesma tabela.
propoSTA DE rEDuçÃo EM 20% SoBrE oS 
prEçoS DE uTILIZAçÃo DoS EQuIpAMEN-
ToS DESporTIvoS (pAvILhÕES, pISCINAS, 
CAMpoS DE FuTEBoL) ÀS INSTITuIçÕES DE 
ENSINo NÃo pÚBLICAS, DESDE QuE ESSA 
uTILIZAçÃo TENhA CArÁTEr DE rEGuLArI-
DADE E SE DESTINE À ForMAçÃo DESpor-
TIvA DoS rESpETIvoS ALuNoS
EDoC/2018/9069
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a proposta de redução em 20% 
sobre os preços de utilização dos equipamen-
tos desportivos (pavilhões, piscinas, campos de 
futebol) às instituições de ensino não públicas, 
desde que essa utilização tenha carácter de re-
gularidade e se destine à formação desportiva 
dos respetivos alunos, nos termos informados.
propoSTA DE ANuLAçÃo DA MENSALIDA-
DE DE DEZEMBro E rESpETIvA MuLTA, No 
vALor DE € 27,00 (vINTE E SETE EuroS) 
À uTENTE DA pISCINA MuNICIpAL DE vILA 
D’ESTE, MArIA FLorINDA CÉu SANToS DE 
JESuS, por Erro INForMÁTICo
EDoC/2018/2084
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de anulação da mensalida-
de de dezembro e respetiva multa, no valor de 
€27,00 à utente da piscina Municipal de vila 
d’Este, Maria Florinda Céu Santos de Jesus, nos 
termos informados.
propoSTA DE rEALIZAçÃo DE uM MErCA-
Do DE ruA, CoM pErIoDICIDADE MENSAL, 
No JArDIM Do Morro E ZoNA pEDoNAL 
ANEXA (AvENIDA DA rEpÚBLICA), CoM DI-

vErSoS EQuIpAMENToS DE STrEET FooD 
E ouTrAS ATIvIDADES ArTÍSTICAS, NuMA 
ÁrEA DE 100 M2 DurANTE TrÊS DIAS, No 
TErCEIro FIM DE SEMANA DE CADA MÊS, 
SoLICITADo por pAuSAS E FoLGAS LDA
EDoC/2018/6766 
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a proposta de realização de um mercado de 
rua, com periodicidade mensal, no Jardim do 
Morro e zona pedonal anexa (Avenida da re-
pública), com diversos equipamentos de Street 
Food e outras atividades artísticas, numa área 
de 100 m2 durante três dias, no terceiro fim de 
semana de cada mês, solicitado por pausas e 
Folgas Lda, nos termos informados.
propoSTA DE ABErTurA DE proCEDIMEN-
To BEM CoMo A AprovAçÃo DA CoNSTITuI-
çÃo Do JÚrI pArA ATrIBuIçÃo DE LuGArES 
pArA A INSTALAçÃo DE EQuIpAMENToS DE 
“STrEET FooD” No CoNCELho, DurANTE 
oS MESES DE vErÃo
EDoC/2018/11251
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a proposta de abertura de 
procedimento para atribuição de lugares para 
a instalação de equipamentos “Street Food” no 
concelho, durante os meses de verão, confor-
me programa de Concurso, bem como, a cons-
tituição do Júri, nos termos informados.
CoNTrATo DE pATroCÍNIo DESporTIvo 
A CELEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA E BIKE SErvICE pArA A poIo 
FINANCEIro À rEALIZAçÃo Do “porTo 
GrANFoNDo-2017”, No vALor DE €5.000,00 
(CINCo MIL EuroS) + IvA
EDoC/2017/50917
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato de patrocínio Desportivo a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e a Bike Service, para apoio financeiro à reali-
zação do “porto Granfondo-2017”, no valor de 
€5.000,00 (cinco mil euros) + IvA, nos termos 
informados.

DIrEçÃo MUNICIPaL DE UrBaNISMo E aM-
BIENTE

EMprEITADA – CoNSTruçÃo Do pArQuE 
urBANo Do vALE DE S. pAIo, CANIDELo – 
FASE I ErroS E oMISSÕES
EDoC/2017/29684
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Aprovo. À Câma-
ra, para ratificação. 20.02.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, ratificar o despacho do Sr. presidente 
datado de 20.02.2018, que aprovou, nos termos 
informados, o seguinte:
- Aceitar parcialmente os erros e omissões iden-
tificados pelos interessados, nos termos descri-
tos no Anexo I – Mapa Final – Erros e Medições, 
rejeitando os restantes;
- Aprovar as listas de medições que se anexam 
sob o Anexo II;
- Aprovar as peças escritas e desenhadas alte-
radas, elencadas no Anexo III e que fazem parte 
integrante da presenta informação;
- Aprovar as novas peças desenhadas, elenca-
das no Anexo III e que fazem parte integrante 
da presente informação;
- prorrogar a data para apresentação de pro-
postas nos termos do artigo 64º, nº 2, do CCp, 
a contar da data em que se publicite a decisão 
quanto ao presente e antecedentes pontos.
ACorDo DE CEDÊNCIA E ACEITAçÃo DE 
BENS SEM vALor CoMErCIAL A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E AuChAN porTuGAL hIpErMErCADoS, S.A.
EDoC/2017/59831
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.

Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de Cedência e Aceitação de 
Bens sem valor comercial a celebrar entre o Mu-
nicípio de vila Nova de Gaia e Auchan portugal 
hipermercados, S.A., nos termos informados.

GaIUrB, UrBaNISMo E HaBITaçÃo, E.M.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE rECoNhECIMENTo 
DE INTErESSE pÚBLICo MuNICIpAL Do pEDI-
Do DE rEGuLArIZAçÃo DA AMpLIAçÃo Do 
ESTABELECIMENTo INDuSTrIAL Do TIpo 3, 
SoLICITADo por J. & J. TEIXEIrA, S.A. - pro-
CESSo Nº 3720/17–rI – FrEGuESIA DE SAN-
DIM, oLIvAL, LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2017/45987
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.02.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura apresentou a intervenção que a seguir 
se transcreve: 
“pedido de certidão de reconhecimento públi-
co municipal do pedido de regularização da 
ampliação do estabelecimento industrial, Tipo 
3, solicitado por J. & J. Teixeira, SA, proc.º nº 
3720/17
relativamente à proposta de deliberação pela 
Câmara Municipal de Gaia, acerca do interesse 
público da ampliação do estabelecimento in-
dustrial – J. & J. Teixeira, SA, para a posterior 
submissão à Assembleia Municipal, nos termos 
do art.º 4º, do DL 165/2014, de 5 de Novembro, 
com as alterações conferidas pela Lei 21/2016, 
de 19 de Julho, importa aqui questionar a opor-
tunidade e o âmbito procedimental desta dili-
gência, atendendo aos factos publicamente di-
vulgados, onde se inclui a alteração ao pDM, em 
vigor desde 19 de Janeiro de 2018:
1. o regime procedimental previsto no DL 
165/2014, de 5 de Novembro, com as altera-
ções conferidas pela Lei nº 21/2016, de 19 de 
Julho, prevê que os pedidos de regularização 
das atividades industriais sejam apresentados à 
entidade coordenadora – neste caso à Câmara 
Municipal, para que seja possível deliberar, me-
diante conferência decisória onde participam 
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todas as entidades que detenham responsabi-
lidades face aos regimes sectoriais aplicáveis;
2. No presente caso, aparentemente, a infor-
mação técnica que propõe agora a deliberação 
acerca do interesse público na regularização 
da indústria é ainda relativa a uma fase prévia 
do procedimento global, pois essa declaração 
a emitir pela Assembleia Municipal é um docu-
mento obrigatório; 
3. De resto, a informação técnica, de Agosto de 
2017 menciona precisamente o incumprimento 
de diversos aspetos relativos ao pDM, pela loca-
lização em Solo rural – Áreas Agrícolas, Áreas 
Florestais de produção, assim como no Solo ur-
bano, onde é igualmente incompatível com as 
Áreas urbanizadas Consolidadas de Moradias, 
bem como, com outros regimes especiais de 
restrição de utilidade pública, como o caso da 
reserva Agrícola Nacional (rAN);
4. Sem prejuízo do interesse na manutenção da 
empresa em questão, por motivos económicos 
e sociais, afigura-se como insólito que a presen-
te proposta de deliberação surja apenas nesta 
ocasião, em Março de 2018, tanto mais que des-
de o dia 19 de Janeiro de 2018 vigora uma alte-
ração ao pDM especificamente realizada para a 
regularização de inúmeras situações deste tipo, 
no seguimento do previsto no regime extraor-
dinário de regularização das atividades indus-
trias, o DL 165/2014, de 5 de Novembro, com as 
alterações conferidas pela Lei 21/2016, de 19 de 
Julho (rErAE);
5. resulta ainda mais insólito o facto de ter de-
corrido um período de discussão pública de 
28 de Julho de 2017 a 18 de Agosto de 2017 
(15 dias), onde foram publicitadas as inúmeras 
alterações previstas ao pDM, decorrentes de 
atividades económicas que apresentavam des-
conformidades com o pDM vigente, sem que 
conste qualquer ata de conferência decisória a 
respeito da empresa J. & J. Teixeira, SA;
6. De resto, por motivos de transparência e de 
rigor, seria indesmentível que este caso não 
fosse do conhecimento da Câmara Municipal 
de Gaia e essa ocasião fosse soberana para dar 
a conhecer a intenção de resolução, conforme 
sucedeu nos demais casos;
7. No entanto, apesar de se desconhecer se 
existiu algum tipo de diligências de deliberação 
e concertação com as entidades que partici-

pam neste tipo de procedimento, como seria a 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimen-
to regional do Norte (CCDr-N) e da Direção 
regional da Agricultura e pescas do Norte 
(DrApN), constata-se que na Carta de ordena-
mento já vigente desde 19 de Janeiro de 2018, 
o solo afeto à unidade industrial em apreço 
já surge classificado na totalidade como Solo 
urbano, nomeadamente como Área Industrial 
Existente e Área Industrial prevista;
8. ou seja, o ato administrativo que aqui se 
pretende praticar, em março de 2018, para a 
emissão de uma declaração de interesse públi-
co pela Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, cuja finalidade é a sua inte-
gração no processo de regularização industrial 
(rErAE), para posterior deliberação em con-
ferência decisória, com todas as entidades que 
regulam os regimes setoriais e finalmente po-
der dar o mote para a consequente alteração 
ao pDM, é absolutamente descontextualizado, 
tendo já inclusivamente sido alterado o referido 
instrumento de gestão territorial para admitir 
a presente pretensão, desde 19 de Janeiro de 
2018;
9. Face a estas circunstâncias, não se poderá 
deixar de mencionar, com estranheza, o facto 
desta situação e este hiato temporal ter coin-
cidido com um recente período eleitoral, pre-
cisamente ao longo dos últimos meses do ano 
de 2017;
10. Coloca-se ainda a dúvida plausível acerca 
da legalidade da alteração do pDM, em vigor 
desde 19 de Janeiro, pois não foi dada qualquer 
publicidade ao presente caso, que em abono 
da transparência e do direito geral à informa-
ção e à participação cívica – direitos funda-
mentais patentes na Constituição da república 
portuguesa – estando no entanto já consumada 
essa modificação para a localização em apreço, 
abrindo as portas para a legalização das obras 
de ampliação da indústria, sem qualquer tipo 
de constrangimento ou mesmo, sem qualquer 
iniciativa de controlo prévio municipal;
11. É igualmente conhecido, pela sua localiza-
ção numa área de grande visibilidade, próximo 
de um dos eixos fundamentais municipais e da 
rede rodoviária nacional, que todas as obras de 
ampliação e de alteração desta unidade indus-
trial se foram sucedendo sem qualquer tipo de 
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controlo prévio municipal, e mesmo sem qual-
quer ação sucessiva de fiscalização, conforme 
determina o DL 555/99, de 16 de Dezembro 
(rJuE), ou mesmo sem haver conhecimento 
de tomada de medidas de tutela da legalida-
de urbanística, como o embargo, a demolição e 
os respetivos procedimentos contraordenacio-
nais, que poderiam dissuadir a atividade ilegal 
de edificação;
12. Não restará assim alternativa, face aos ele-
mentos disponíveis e de conhecimento público, 
de constatar a ausência de intervenção muni-
cipal atempada, de facto e de direito, em torno 
desta situação, que para além da demonstra-
ção inequívoca de ação por “mera reação”, sur-
ge ainda a gravosa situação da prática de atos 
administrativos fora de tempo, com suspeita de 
simples recomposição administrativa e proce-
dimental, face a ocorrências já consumadas;
13. por fim, uma referência ao escopo dos pro-
cedimentos administrativos e sua sequenciali-
dade, que visam a correta avaliação e ponde-
ração acerca das mudanças a operar no âmbito 
dos instrumentos de gestão territorial, onde 
se destaca a relevância da prévia obtenção de 
declaração de interesse municipal por parte da 
Assembleia Municipal, como garante prévio da 
viabilidade e do compromisso das autarquias 
na defesa do interesse público e do equilíbrio 
com os interesse privados, para que sejam sub-
sequentemente despoletados os demais proce-
dimentos, que envolvem terceiras entidades de 
tutela do Estado e que finalmente se consoli-
dem na alteração e publicação dos respetivos 
pDM, algo que manifestamente, salvo melhor 
opinião, a Câmara Municipal fez tábua rasa, 
numa inversão total do que seria regular.
Esta ausência de cuidado no respeito dos ins-
trumentos legais, quer ao nível do ordenamen-
to do território, quer ao nível da gestão corren-
te, onde se incluem os mecanismos de controlo 
prévio e de fiscalização sucessiva e permanen-
te, leva os vereadores a optarem pela absten-
ção neste ponto, apenas e só porque queremos 
salvaguardar os elevados custos económicos e 
sociais associados à inviabilização desta unida-
de industrial.
vila Nova de Gaia, 5 de março de 2018.
os vereadores do pSD”
o Sr. vice-presidente, Eng.º patrocínio Miguel 

vieira de Azevedo disse que o Sr. vereador, em 
local próprio, vai ter de justificar o que acabou 
de referir. Que deve informar-se previamente 
das questões, porque a alteração que foi feita 
ao pDM, foi no âmbito da regularização das ati-
vidades industrias e foi discutido e aprovado 
na reunião de Câmara e na Assembleia Muni-
cipal. Que foi discutido publicamente e apenas 
abrange as atividades industriais, que os Srs. 
vereadores e a Câmara Municipal entenderam 
por bem acautelar. Que essa discussão é feita 
numa reunião, em concertação com as entida-
des externas. Que é interesse municipal a obra 
em causa e o investimento a ser feito naquela 
zona do território ou pretende-se uma Aru di-
ferenciada para aquela zona do território e, a 
seguir, pretende-se criar obstáculos às pessoas 
que pretenderem fixar no local as suas ativida-
des industriais e legalizá-las? Que se pretende 
benefícios para as Aru’s, porque se preten-
de discriminar positivamente aquela zona do 
território e a seguir criam-se conflitos com as 
pessoas que pretendem fazer os seus investi-
mentos? Disse que este processo seguiu a tra-
mitação legal e correta, assim como todos os 
processos na Câmara Municipal de vila Nova de 
Gaia. Disse ser insólito em todas as reuniões de 
Câmara, o Sr. vereador levantar um problema 
relativo ao urbanismo e ao pDM. Que a obra em 
questão tem interesse público municipal e se-
guiu a tramitação legal e não há nada que possa 
impedir os Srs. vereadores de, em consciência, 
votarem favoravelmente este documento. Que 
se não o pretendem fazer, assumem as suas res-
ponsabilidades. Que insólito é a intervenção do 
Sr. vereador e a sua perseguição ao urbanismo, 
pondo em causa os técnicos municipais que se 
pautam pela transparência, isenção e rigor e, 
sobretudo, coloca em causa entidades exter-
nas, como a CCDrN e outras. Disse que o Sr. 
vereador está a confundir a alteração do pDM, 
no âmbito da regularização das atividades eco-
nómicas, com a alteração do pDM que ainda 
está em curso e que será presente a reunião 
de Câmara. Disse que o processo é presente a 
reunião de Câmara para resolver o problema de 
uma empresa privada que cria postos de traba-
lho e que desenvolve o concelho e, o interesse 
municipal, é meramente um formalismo para 
poder regularizar. Disse ser interesse municipal 
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a regularização da empresa e daquela atividade 
económica.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que intervêm nas reuniões de acor-
do com a ordem de trabalhos e irá fazê-lo sem-
pre que se justificar. relativamente à presente 
matéria, disse não entender onde o Sr. vice-
-presidente viu, de novo, a referência a “viola-
ção do pDM”. Que o que referiu e ressalvou na 
sua intervenção, foi que desconhecia se havia 
atas decisórias de entidades terceiras. Que tem 
havido nos últimos anos, ampliações sucessivas 
e de grandes dimensões e o procedimento que 
se verifica é de tentar regularizar tudo aquilo 
que não se podia e existem situações preocu-
pantes. Que todas as declarações feitas pelos 
vereadores do pSD nas reuniões de Câmara, 
são feitas com a máxima seriedade para dar um 
contributo sério à discussão e, mesmo absten-
do-se, nunca colocam em causa aquilo que são 
as decisões de uma maioria municipal que lide-
ra o concelho e que, por opção, entende tomar 
determinado tipo de medidas. Disse ser sensível 
aos custos económicos e sociais elevados que 
a inviabilização poderia provocar e, por isso, os 
vereadores do pSD vão abster-se.
o Sr. vice-presidente, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo disse que a Câmara Munici-
pal regularizou sessenta e duas indústrias em 
vila Nova de Gaia e que a violação do pDM não 
foi neste mandato. Que o Sr. vereador teve fun-
ções executivas na Câmara Municipal, mas caso 
tenha dúvidas, deve pedir ao líder do seu par-
tido, que foi sei parceiro nas últimas eleições, o 
dossier relativo ao pDM onde poderá verificar 
quando o mesmo foi violado, por quem e com 
o consentimento de quem. 
o Senhor vereador, Dr. Manuel António Correia 
Monteiro disse que durante a discussão, solici-
tou informações ao Sr. Chefe do Departamento 
de Fiscalização sobre o presente assunto e foi-
-lhe referido que a Firma já teve dois processos, 
um relativo a um aterro e outro relativo a uma 
ampliação, ou seja, um desrespeito de fiscali-
zação urbanística e, em ambos processos, foi 
condenado, pagou multa e a situação foi ultra-
passada.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cance-
la Moura disse que o presente relatório, devia 
fazer uma retrospetiva de uma sequência de 

factos a que esteve sujeita a unidade industrial, 
nomeadamente, do ponto de vista de edifica-
ção. Que esses factos, bem como o embargo, 
deviam constar do relatório e poderiam ser um 
contributo mais interessante para a decisão que 
se está a tomar.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a declaração de interesse pú-
blico municipal do pedido de regularização da 
ampliação do estabelecimento industrial do 
tipo 3, localizado na rua de São Martinho, 397, 
união de Freguesias da Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, solicitado por J.& J. Teixeira, SA, ao 
abrigo do art.º 4º do Decreto-Lei nº 165/2014, 
de 5 de novembro, com as alterações introduzi-
das pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho, nos ter-
mos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo DA 
pArCELA DE TErrENo CoM A ÁrEA DE 50 
M2 SITA NA ruA DA CAvADA DAS MEIAS – 
FrEGuESIA DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E 
CrESTuMA
EDoC/2017/9567
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.02.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, submeter a apreciação da Assembleia 
Municipal a desafetação do domínio público 
para o domínio privado do Município da parce-
la de terreno com a área de 50m2 sita na rua 
das Cavadas das Meias, união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, identificada 
na planta de localização anexa, a cor vermelha, 
omissa na matriz predial e parte do descrito sob 
o nº 194, que confronta do norte com o lote 24, 
do sul com Joaquim vieira de Sousa, do nas-
cente com a rua Cavada das Meias e do poen-
te com o lote 24, por ser desnecessária para a 
instalação de cabine elétrica, finalidade a que 
estava afeta, nos termos informados.
rELATÓrIo DE opErAçÕES urBANÍSTICAS – 
JANEIro DE 2018
EDoC/2018/10735
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Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
23.02.2018”
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que no mandato 
anterior e no atual, todos os meses é apresen-
tado, em reunião de Câmara, o relatório das 
operações urbanísticas referente ao mês ante-
rior. Que é a melhor forma de todos terem o 
conhecimento da tramitação e aprovação dos 
processos, porque a Câmara Municipal valoriza 
a transparência em termos do urbanismo. 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVErSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 
horas e 40 minutos, o Senhor vice-presidente 
declarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 
nos termos do disposto no nº 1 do art.º 34.º do 
CpA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 
75/2013, de 12 de Setembro, bem como do n.º 1 
do art.º 11.º do regimento da Câmara Municipal 
de vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo 
na sua reunião de 2017.10.21.
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido , Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o Senhor vice presidente, (Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo)

B.1. aTa 6
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA MuNICIpAL 
rEALIZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE GAIA EM 19 DE MArço DE 2018
prESENTES:
- o Senhor vereador, Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura 
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-

va de oliveira Aguiar 
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro
- A Senhora vereadora, Engª. paula Cristina 
Martins Carvalhal
- o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro 
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
AuSÊNCIAS JuSTIFICADAS NoS TErMoS DA 
ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI N.º 75/2013 DE 
12 DE SETEMBro, CoM AS DEvIDAS ALTErA-
çÕES: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. 
Eduardo vítor rodrigues
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor vice-presidente da Câmara, Eng.º 
patrocínio Miguel vieira de Azevedo
SECrETArIou A rEuNIÃo:
 - A Senhora Diretora Municipal de Administra-
ção e Finanças, Dra. Manuela Garrido
horA DA ABErTurA: 16 horas e 08 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 18 horas e 15 mi-
nutos. 

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo N.º 1

o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro fez a seguinte intervenção sobre o 
ponto de situação da limpeza de terrenos:
“relativamente ao tema de limpeza de terrenos 
e tendo em conta a data limite de 15/03/2018 
definida pelo Governo e que agora terminou, 
solicitava, ao dia de hoje, um ponto de situação 
no nosso concelho que diz respeito ao núme-
ro de proprietários contactados ou ao número 
de proprietários que não foi possível contactar, 
bem como, ao grau de execução da limpeza dos 
terrenos nesta data, por parte dos seus proprie-
tários, incluindo, caso existam, os terrenos per-
tencentes ao Município. perguntava também, 
caso a Câmara Municipal de Gaia tenha que in-
tervir após 15/03/2018 face à falta de limpeza 
dos terrenos por parte dos seus proprietários, 
se já existe nesta data algum plano de ação de-
finido, tendo em conta as limitações de meios 
que existem por parte das Câmaras para levar a 
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cabo esta tarefa, dentro dos prazos estabeleci-
dos centralmente.”
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar disse que relativamente 
à área urbana, já existem 4.000 autos levan-
tados e, face ao regulamento municipal, a Câ-
mara Municipal irá intervir em grande parte 
dos terrenos, limpando-os e, posteriormente, 
os proprietários pagam as despesas e as coi-
mas. relativamente aos terrenos que resultam 
do Decreto-Lei nº124, que trata exclusivamen-
te da limpeza da floresta (gestão de combus-
tível) e da obrigação dos proprietários, disse 
que as vias municipais serão limpas até 31 de 
maio, pois a área é extensa. relativamente a 
outras situações, nomeadamente dos proprie-
tários de zonas florestais, que têm de respeitar 
um espaço de 50m ou de 100m, conforme as 
circunstâncias, foi publicado recentemente um 
diploma que, não alterando o prazo termo para 
a limpeza, refere que são levantados os autos, 
mas não aplicada a coima se até ao dia 31 de 
maio os terrenos estiverem limpos. Que o que 
tem acontecido é que há muitos proprietários 
que já negociaram a limpeza, mas a mão-de-
-obra é insuficiente e está-se a recorrer a mão-
-de-obra espanhola. Que relativamente à zona 
urbana, a Câmara Municipal está convicta que 
não dará 100% da resposta, mas a que for dada, 
será positiva. relativamente aos terrenos pro-
priedade da Câmara Municipal e da faixa de 
gestão de combustível da responsabilidade do 
Município, a Câmara Municipal fará a limpeza 
onde os serviços de proteção civil referirem ser 
mais urgente e perigoso. Se a Câmara Municipal 
não conseguir fazer tudo até 31 de maio, o tra-
balho continuará a ser efetuado após essa data, 
porque tem uma equipa de sapadores de bom-
beiros que fazem regularmente esse trabalho, 
desde há 9 anos. Que a Câmara Municipal á cer-
ca de 15 dias teve uma reunião com dois Minis-
tros, em vila real, e nessa reunião, vila Nova de 
Gaia não foi considerada como concelho de ris-
co, contudo, fica próximo de vila da Feira que 
é considerado um concelho de risco eminente. 
Que a Câmara Municipal está a cumprir a legis-
lação e os prazos definidos.
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou se a Câmara Municipal está 
a recorrer à linha de crédito disponível para o 

efeito.
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar disse que foi ordenada a 
abertura de um procedimento de 221 mil euros, 
que é o máximo definido para um ajuste direto. 
Que a Câmara Municipal ainda não recorreu à 
linha de crédito e tem algumas dúvidas quanto 
à preferência por essa linha de crédito, porque 
o valor destina-se aos municípios que são con-
siderados de sério risco e vila Nova de Gaia não 
o é.

poNTo prÉvIo N.º 2
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse que numa das reuniões 
de Câmara anteriores, foi aprovado uma série 
de protocolos com todos os órgãos de comu-
nicação social sediados em vila Nova de Gaia. 
Solicitou que todos os Senhores vereadores te-
nham acesso a todos os jornais com quem fo-
ram celebrados os referidos protocolos e não 
apenas a um deles, como tem vindo a suceder.

poNTo prÉvIo N.º 3
o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto dis-
se que vila Nova de Gaia é um dos Municípios 
que pertence à rede das Autarquias partici-
pativas e que anualmente todos os Municípios 
apresentam projetos de boas práticas. Que nes-
se contexto, Gaia apresentou o plano Municipal 
da Juventude e é um dos finalistas ao prémio 
dos Municípios com Boas práticas, pelo que, 
congratulou a Srª vereadora Drª Elisa Cidade 
pelo esforço e dedicação que teve na constru-
ção deste projeto.

poNTo prÉvIo N.º 4
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar deu a conhecer alguns resul-
tados desportivos de equipas sediadas em vila 
Nova de Gaia, nomeadamente, dois feitos que 
realçou: o primeiro, as vitórias internacionais 
que dois irmãos gaienses, Ivo oliveira, que con-
quistou no passado dia 2 de março, a primeira 
medalha de prata, nos campeonatos do Mundo 
do ciclismo de pista e o seu irmão rui oliveira, 
que conseguiu o 5.º lugar na final de “scratch”, 
igualmente o melhor lugar conquistado por 
portugal. o segundo, diz respeito à equipa de 
Andebol Sénior do F. C. Gaia, que conseguiu a 
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entrada na “Final Four” da Taça de portugal em 
Andebol, vencendo o Madeira S.A.D..

poNTo prÉvIo N.º 5
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que além das limpezas tendo por 
finalidade a gestão de combustível, o Município 
tem uma ação de fiscalização sobre situações 
de insalubridade e de segurança de pessoas e 
bens, que reportam à sua jurisdição. Alertou a 
Câmara para uma situação e simultaneamente 
pretende saber quais as medidas que o Muni-
cípio irá tomar, ou seja, um particular foi noti-
ficado para limpar um terreno nas circunstân-
cias habituais e foi-lhe dado o prazo de 15 dias 
para o efeito. Que o particular cumpriu o prazo 
conferido mas, simultaneamente, recebeu uma 
contraordenação pela violação ou incumpri-
mento da situação de insalubridade. Que após 
ter limpo o terreno de forma voluntária, infor-
mou a Câmara e manifestou a sua insatisfação 
relativamente à instauração do processo de 
contraordenação. Disse que o Sr. Munícipe des-
locou-se à Gaiurb e que a Fiscalização terá refe-
rido que não seria aplicada a contraordenação 
nem a coima, mas teria de pagar as custas pro-
cessuais. Disse que o artigo 49º do regulamen-
to Municipal de resíduos Sólidos e urbanos e 
Limpeza pública do Município, refere quais as 
contraordenações que implicam coimas e a si-
tuação do Munícipe está contemplada no refe-
rido artigo, mas uma vez que a Câmara está a 
fazer uma revisão de vários regulamentos, seria 
importante chamar à discussão o regime Ge-
ral das Contraordenações, aprovado pelo DL nº 
433/82 de 27/10, o qual refere-se à cobrança 
das custas processuais. Que neste caso de uma 
admoestação ou uma espécie de repreensão 
registada, não pode dar lugar a uma penaliza-
ção do munícipe, com o pagamento de custas 
processuais de uma situação que terá cumprido 
voluntariamente. Que uma vez que se está a fa-
zer a revisão do regulamento, seria pertinente 
rever esta situação e alterá-lo em consonância 
com aquilo que é a Lei Geral.
o Senhor vice- presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo respondeu que irá en-
caminhar a presente sugestão à Equipa Técni-
ca dos regulamentos Municipais. Disse que o 
exposto diz respeito a processos autónomos, 

ou seja, existe um processo de salubridade 
que resulta do facto de um terreno não estar 
limpo, pelo que, há um incumprimento e, para-
lelamente à instrução do processo de salubri-
dade, foi instruído um processo de contraor-
denação. Que são duas situações autónomas, 
mas que têm de ser feitas em simultâneo. Que 
a Fiscalização Municipal, nos casos em que a 
pessoa limpa voluntariamente depois de es-
tar em incumprimento, não aplica a coima, faz 
uma admoestação e, cumprindo o regulamento 
municipal, o Munícipe tem de pagar as custas 
processuais. Disse que a Câmara Municipal está 
a cumprir e bem o regulamento municipal.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cance-
la Moura disse ser uma questão de bom sen-
so. Que quem voluntariamente cumprir uma 
ordem da Câmara, não lhe parece ser correto 
que tenha de ser penalizado. Que existem dois 
procedimentos distintos, um que é uma ordem 
de limpeza emitida pelo Município, que foi cum-
prida voluntariamente e, outra, é aquilo que se 
pode designar por um incumprimento. Que 
uma vez que não estão a aplicar a coima, por-
que a ordem da limpeza (que é outro proces-
so) acaba por cumprir a finalidade que o Mu-
nicípio pretende, o que seria importante é que 
a Lei Geral das Contraordenações também se 
aplicasse, que diz que nestas circunstâncias a 
admoestação que é aplicada pela Câmara não 
paga custas, pelo que, a Câmara Municipal deve 
estar em consonância com a lei.
o Senhor vice- presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que a Câmara Mu-
nicipal cumpre a lei geral e o regulamento. Que 
quando o Sr. vereador refere que o Sr. Munícipe 
fez a limpeza do terreno de forma voluntária, 
não corresponde à verdade, porque se o fizes-
se, os serviços municipais não o tinham intima-
do para o fazer. Que houve uma imposição da 
Câmara para que o terreno fosse limpo.
relativamente ao ponto prévio apresentado 
pelo Sr. vereador Dr. Duarte António reis Bes-
teiro disse que o Município não irá recorrer ao 
empréstimo bancário para proceder à limpe-
za dos terrenos. Que a Câmara Municipal tem 
a expetativa de que os Gaienses, na sua maio-
ria, irão cumprir e possui meios próprios para 
limpar os seus terrenos municipais. No que diz 
respeito às intervenções dos Srs. vereadores 
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Dr. Elísio Ferreira pinto e Dr. José Guilherme Sa-
raiva de oliveira Aguiar, disse que o Município 
não poderia estar mais satisfeito com os resul-
tados. Disse estar muito contente com o fac-
to do plano Municipal da Juventude, elabora-
do por este executivo de continuidade, ser um 
dos finalistas, podendo ainda ser o vencedor do 
prémio. Que é um sinal que, muitas vezes, com 
pouca comunicação e com um trabalho discre-
to, consegue-se atingir os objetivos da Câmara 
Municipal, que é prestar um bom serviço aos 
Gaienses. relativamente à proposta apresenta-
da pelo Sr. vereador Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar, disse que a mesma será 
apresentada ao Sr. presidente para análise da 
possibilidade da elaboração de uma adenda ao 
protocolo com os jornais locais, para que cada 
gabinete da vereação, incluindo da oposição, 
possa ter acesso a todos os jornais locais, per-
mitindo que os Srs. vereadores estejam bem in-
formados e, sobretudo, é uma contrapartida ou 
uma ajuda que se pode dar a esses órgãos de 
comunicação social.

poNTo prÉvIo N.º 6
o Sr. vice-presidente Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo informou que vila Nova de 
Gaia ficou colocada no ranking dos 10 primeiros 
municípios portugueses com maior potencial 
de investimento, com maior atratividade para 
o investimento, o que significa que a Câmara 
Municipal tem conseguido conciliar, por um 
lado, as necessidades dos gaienses e, por ou-
tro lado, a possibilidade de criar oportunidades 
a pessoas e empresários que queiram investir 
no concelho. Disse ser uma notícia que faz Gaia 
competir com Lisboa e porto e é um reconhe-
cimento do trabalho desenvolvido pela Câmara 
Municipal, nos últimos cinco anos.

PrESIDÊNCIa/VErEaçÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 05 (or-
DINÁrIA) DE 05 DE MArço DE 2018 
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 1, 
apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 05 (ordinária) 
de 5 de março de 2018.
propoSTA DE ALTErAçÃo DE DELEGAçÃo 

DE CoMpETÊNCIAS DA CâMArA MuNICIpAL 
DE vILA NovA DE GAIA No SEu prESIDENTE 
– MArço 2018
EDoC/2018/13937
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 2, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp; aprovar a alteração de delegação de 
competências da Câmara Municipal de vila 
Nova de Gaia – Março 2018, nos termos propos-
tos.
CoNTrATo – proGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A 
ASSoCIAçÃo proJETo CrIAr, pArA A CrIA-
çÃo DE uM GABINETE No âMBITo Do GAIA 
proTEGE +
EDoC/2018/11973 
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 3, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Contrato-programa a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Associa-
ção projeto Criar para a criação de um gabinete 
para apoio social, psicológico e jurídico às víti-
mas de maus tratos, violência doméstica e de 
género, abuso sexual e tráfico de seres huma-
nos, sob a denominação de Gaia protege+, nos 
termos apresentados.
proToCoLo DE pArCErIA CELEBrADo EN-
TrE A ACF – ASSoCIAçÃo CAMINhoS DE FÁ-
TIMA E o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
CoM vISTA A AprESENTAçÃo DE uMA CAN-
DIDATurA Ao proGrAMA opErACIoNAL 
rEGIoNAL NorTE 2020
EDoC/2017/62686
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 4, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de parceria celebrado en-
tre a ACF – Associação Caminhos de Fátima e 
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o Município de vila Nova de Gaia, com vista à 
apresentação de uma candidatura ao programa 
operacional regional NorTE 2020, nos termos 
protocolados.
proToCoLo DE CoopErAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A LIGA DAS ASSoCIAçÕES DE SoCorro 
MÚTuo DE vILA NovA DE GAIA TENDo EM 
vISTA o DESENvoLvIMENTo DE uMA pAr-
CErIA rELATIvA Ao proJETo “AprENDEr A 
SEr SAuDÁvEL”
EDoC/2018/13977
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 5, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo de Cooperação a celebrar entre 
o Município de vila Nova de Gaia e a Liga das 
Associações de Socorro Mútuo de vila Nova de 
Gaia, para o desenvolvimento de uma parceria 
relativa ao projeto “Aprender a Ser Saudável”, 
nos termos protocolados.
pEDIDo DE ISENçÃo Do pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELoS SErvIçoS prESTA-
DoS pELA poLÍCIA MuNICIpAL No EvENTo 
“X GrANDE prÉMIo DE ATLETISMo 2018” A 
rEALIZAr A 15 DE ABrIL DE 2018, SoLICITA-
Do pELA EMprESA MuNICIpAL ÁGuAS DE 
GAIA, EM
EDoC/2018/7145
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 6, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas devidas pelos serviços prestados pela po-
lícia Municipal no evento “X Grande prémio de 
Atletismo 2018”, a realizar no dia 15 de abril de 
2018, solicitado pela empresa municipal Águas 
de Gaia, EM, nos termos informados.

DEParTaMENTo DE PESSoaL
MINuTA DE proToCoLo FINANCEIro E DE 
CoopErAçÃo A CELEBrAr ENTrE o MuNI-
CÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A CAIXA GE-
rAL DE DEpÓSIToS, S.A.

EDoC/2018/7207
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 7, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.03.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura perguntou se já não existe um protocolo 
com a mesma finalidade ou contornos idênti-
cos com o Banco Santander e se a Câmara Mu-
nicipal vai passar a fazer o mesmo com duas 
instituições bancárias ou se este protocolo vai 
substituir o anterior.
o Senhor vice- presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que o protocolo 
com o Banco Santander ainda está em vigor e 
tem a particularidade da emissão de um cartão 
de funcionário e o presente protocolo não tem, 
mas tem a possibilidade do funcionário poder 
ter um canal privilegiado no diálogo com a Cai-
xa Geral de Depósitos, não obrigando os fun-
cionários a trabalhar apenas com o Banco San-
tander, pelo que, se trata de uma dupla oferta 
aos funcionários.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o protocolo Financeiro e de 
Cooperação a celebrar entre a Caixa Geral de 
Depósitos S.A. e o Município de vila Nova de 
Gaia, nos termos protocolados.

DEParTaMENTo DE aSSUNToS JUrÍDICoS
proC. Nº 1831/15.2BEprT – 1ª u.o. – TrIBuNAL 
ADMINISTrATIvo E FISCAL Do porTo, Au-
TorA: GEoMA – GEoTÉCNICA E MECâNICA 
DoS SoLoS, LDA – rÉu: MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA
EDoC/2018/4304
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 8, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proC. Nº 448/17 – TrIBuNAL ADMINISTrATI-
vo E FISCAL Do porTo, AuTorA: WooDo-
NE – MoBILIÁrIo, S.A. – rÉu: MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE GAIA
EDoC/2018/7576
Foi presente o documento referido em epígrafe 
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que se anexa no final por fotocópia sob o nº 9, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. À 
DMAF. À DMIS. 01.03.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proC. Nº 3273/14.8BEprT DA 2ª u.o Do TrI-
BuNAL ADMINISTrATIvo E FISCAL Do por-
To – AçÃo ADMINISTrATIvA CoMuM,  AuTor: 
ArMINDo roChA CoELho – rÉu: MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA E CoMpANhIA DE SE-
GuroS ALLIANZ porTuGAL, S.A.
EDoC/2018/4349
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 10, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.01.03.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proC. Nº 2051/16.4BEprT DA 2ª u.o Do TrI-
BuNAL ADMINISTrATIvo E FISCAL Do por-
To – INTIMAçÃo pArA prESTAçÃo DE IN-
ForMAçÕES E pASSAGEM DE CErTIDÕES, 
rEQuErENTE: CArLoS ALBErTo DE JESuS 
roDrIGuES DA SILvA – rEQuErIDo: MuNICÍ-
pIo DE vILA NovA DE GAIA 
EDoC/2018/48054
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 11, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.01.03.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proCESSo DE IMpuGNAçÃo Nº 1523/13.7BE-
prT propoSTo por GAIAShoppING I – CEN-
Tro CoMErCIAL, S.A. E ouTroS CoNTrA o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2018/8257
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 12, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.01.03.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proCESSo DE IMpuGNAçÃo Nº 1717/12.2BE-
prT INTENTADo por rEN – rEDES ENEr-
GÉTICAS NACIoNAIS, SGpS, S.A. CoNTrA o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA – IMpuG-
NAçÃo DA TAXA MuNICIpAL DE proTEçÃo 
CIvIL Do ANo DE 2012
EDoC/2018/4974

Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 13, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. À 
DMAF. 01.03.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
proCESSo DE IMpuGNAçÃo Nº 1620/13.9BE-
prT propoSTo por rEpSoL porTuGuESA, 
S.A. CoNTrA A CâMArA MuNICIpAL DE vILA 
NovA DE GAIA 
EDoC/2018/4848
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 14, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. À 
DMuA. 01.03.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
AçÃo ADMINISTrATIvA ESpECIAL INTEr-
poSTA No TrIBuNAL ADMINISTrATIvo E FIS-
CAL Do porTo por AFoNSo JoSÉ ArEIAS 
GArCIA E FrANCISCo pINTo ALvES CoNTrA 
o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA, proC.º 
3538/14.9BEprT
EDoC/2017/49282
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 15, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
opoSIçÃo A proCESSo DE EXECuçÃo FIS-
CAL Nº 2325/09.0BEprT INTENTADA por 
FErNANDo AFoNSo GoMES MATEuS CoN-
TrA A CâMArA MuNICIpAL DE vILA NovA 
DE GAIA
EDoC/2018/4978
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 16, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. À 
DMAF. 01.03.2018”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
propoSTA DE ABErTurA Do proCEDIMEN-
To DE ELABorAçÃo Do rEGuLAMENTo 
CoNDuCENTE À rEvISÃo Do rEGuLAMEN-
To DE TAXAS E ouTrAS rECEITAS Do MuNI-
CÍpIo DE vILA NovA DE GAIA
EDoC/2018/8598
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 17, 
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apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar, nos termos informados, o se-
guinte:
1. A abertura, com efeitos imediatos, do proce-
dimento conducente à elaboração de um novo 
regulamento de Taxas e outras receitas do 
Município de vila Nova de Gaia destinado a co-
dificar, adaptar, atualizar e modernizar o regime 
de taxas em vigor constante do regulamento 
de Taxas e outras receitas do Município de vila 
Nova de Gaia e do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação;
2. Que a publicitação desta iniciativa procedi-
mental se efetue no sítio institucional do Mu-
nicípio na Internet, nos termos do artigo 98º 
do CpA, sendo que os interessados poderão 
constituir-se como tal no procedimento, ao 
abrigo do artigo 68º do CpA, no prazo de 10 
dias, a contar da data da publicitação, median-
te a apresentação dos seus contributos, a for-
malizar por escrito, em requerimento dirigido, 
para o efeito, ao presidente da Câmara Muni-
cipal, com as menções previstas no artigo 102º 
do CpA;
3. Delegar o poder de direção do procedimento 
na Diretora do Departamento de Assuntos Ju-
rídicos, tendo em vista a elaboração e aprova-
ção do referido projeto e subsequente consulta 
pública.
propoSTA DE ABErTurA DE proCEDIMEN-
To DE ALTErAçÃo Do rEGuLAMENTo MuNI-
CIpAL DE urBANIZAçÃo E EDIFICAçÃo – pu-
BLICITAçÃo Do INÍCIo Do proCEDIMENTo E 
pArTICIpAçÃo proCEDIMENTAL
EDoC/2018/14036
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 18, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar, nos termos informados, o se-
guinte:
- A abertura do procedimento tendente à alte-
ração do regulamento Municipal de urbaniza-

ção e Edificação, em vigor;
- A publicitação da presente iniciativa no sítio 
institucional do Município, www.cm-gaia.pt, 
sendo que os interessados deverão constituir-
-se como tal no prazo 10 dias úteis a contar da 
data da publicitação de aviso no portal do Mu-
nicípio, com vista a apresentar os seus contribu-
tos para a alteração do referido regulamento;
- A apresentação dos contributos deve ser for-
malizada por escrito, em requerimento dirigi-
do ao presidente da Câmara e remetida para 
o seguinte endereço eletrónico etrm@cm-gaia.
pt podendo ainda ser entregue no Gabinete de 
Apoio ao Munícipe; 
- Delegar o poder de direção dos procedimen-
tos na Senhora Diretora do Departamento dos 
Assuntos Jurídicos, Drª Goreti Martins tendo 
em vista a elaboração e aprovação do projeto 
definitivo e promoção da subsequente consulta 
pública.

DIrEçÃo MUNICIPaL DE aDMINISTraçÃo E 
FINaNçaS

rELATÓrIo DE AvALIAçÃo Do CuMprIMEN-
To Do ESTATuTo Do DIrEITo DE opoSIçÃo 
No ANo DE 2017
EDoC/2018/7412
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 19, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018”
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cance-
la Moura disse que os vereadores do pSD vão 
abster-se, porque o presente relatório reporta-
-se a um período em que os atuais vereadores 
do pSD não exerciam funções e porque existe 
uma parte do direito de consulta prévia que, de 
acordo com o disposto no nº 3 do artigo 5º do 
Estatuto do Direito de oposição, diz que foram 
facultadas, aos representantes dos partidos po-
líticos, as propostas dos planos e orçamentos 
resultante da sua aprovação dentro dos prazos 
legais. Que não estando em causa os prazos 
legais, não foram facultadas aos representan-
tes dos partidos políticos nenhuma proposta 
do plano e orçamento, porque as pessoas fo-
ram convocadas para uma reunião apenas para 
apresentar os seus contributos, pelo que, existe 
uma imprecisão que deverá ser corrigida. Que a 
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Câmara quando pede contributos aos partidos 
políticos, deveria fornecer a base da proposta 
do seu plano e orçamento para que os mesmos 
possam dar o seu contributo, quer aqueles que 
têm assento no Executivo, mas sem pelouros, 
quer os que estão na Assembleia Municipal.
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo disse que a Câmara 
Municipal não pode antecipar a discussão do 
pAo, ao abrigo do Direito de oposição. Que a 
oposição é chamada para dar os seus contribu-
tos na elaboração do pAo para o ano seguinte. 
Que quando o Sr. vereador refere que o relató-
rio não é referente ao seu mandato, não é ver-
dade, porque o Sr. vereador tomou posse em 
outubro de 2017 e, foi nessa altura, que o Sr. 
vereador Dr. Manuel Monteiro contactou os ve-
readores do ppD/pSD.CDS/pp a apresentarem 
os seus contributos e, por indisponibilidade dos 
mesmos, não houve reunião. Que a Câmara Mu-
nicipal convocou os partidos da oposição para 
darem contributos para o futuro orçamento e 
não para discutir o pAo, o qual é discutido na 
Câmara Municipal e na Assembleia Municipal.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que o Estatuto do Direito de opo-
sição não se resume apenas à consulta dos 
partidos políticos sobre o pAo. Que o presente 
relatório refere que, de acordo com o disposto 
no nº3 do artigo 5º do Estatuto do Direito de 
oposição, foram facultados aos representantes 
dos partidos políticos, propostas dos planos e 
orçamentos municipais, resultando a sua apro-
vação dentro dos prazos legais. Que a si nin-
guém lhe entregou nenhuma proposta do pAo. 
Que, salvo melhor opinião, os representantes 
dos partidos políticos devem ser consultados 
previamente à aprovação do pAo em reunião 
de Câmara e há com certeza uma proposta da 
maioria que permite aos vários partidos políti-
cos apresentar contributos sobre algo em con-
creto. Que o Estatuto do Direito de oposição 
refere a outras questões como o direito à par-
ticipação; direito de oposição e direito de pro-
núncia sobre o relatório de avaliação, que são 
situações que, relativamente ao ano transato, 
só teve responsabilidade a partir de outubro de 
2017, o que está antes dessa data, não é do seu 
conhecimento e a posição dos vereadores do 
pSD é clara relativamente ao que lhes é apre-

sentado. Disse que o Direito de oposição, na 
Câmara Municipal e ao nível das Juntas de Fre-
guesia, está a ser tratado de forma diferente 
daquilo que deveria ser, porque quem tem de 
ser convocado são os partidos políticos e não 
os primeiros eleitos das Assembleias. 
o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que o Sr. verea-
dor foi convocado como presidente do pSD, 
pelo que, os partidos são convocados. Que o 
Sr. vereador não pode dizer que só é respon-
sável a partir de outubro de 2017, porque não 
está na Câmara Municipal a representar-se a si 
próprio, está na Câmara Municipal como eleito 
por uma lista do ppD/pSD.CDS/pp, que liderou 
a Câmara Municipal durante 16 anos. Que o pSD 
foi sempre respeitado até outubro de 2017 e 
continuará a sê-lo e o Sr. vereador poderá per-
guntar aos seus colegas de partidos se foram 
ouvidos ao não ao abrigo do Estatuto de Direi-
to de oposição. Que a Câmara Municipal não 
entregará versões prévias do pAo, para serem 
discutidas com a oposição. Que o Sr. vereador 
Dr. Manuel Monteiro esteve disponível para alte-
rar a data da reunião e conciliar uma data com 
os Srs. vereadores para apresentarem as suas 
propostas. Disse que pessoalmente quando foi 
vereador na oposição, só no último ano em fun-
ções, é que foi chamado ao abrigo do Estatuto 
do Direito de oposição, pelo que, nem sempre 
o diploma foi cumprido em vila Nova de Gaia.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que o procedimento nas juntas de 
freguesia não tem sido o correto, porque têm 
sido convocados todos os elementos eleitos 
nas Assembleias de Freguesia para exercer o 
direito de oposição. Que relativamente à ques-
tão dos vereadores do pSD não terem estado 
presentes para dar o seu contributo, a mesma 
foi esclarecida pessoalmente com o Sr. verea-
dor Dr. Manuel Monteiro e não houve duas ou 
três mudanças de data, houve sim uma semana 
de indisponibilidade pessoal e de um conjun-
to de pessoas e, pessoalmente, disse ao Sr. ve-
reador Dr. Manuel Monteiro que prescindia da 
reunião e que não gostaria que isso fosse usa-
do como “arma de arremesso” relativamente a 
essa matéria e que os vereadores do pSD não 
suscitariam nenhuma questão.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-



CÂMARA MUNICIPAL

Nº 89 | MARço 2018 | BoLETIM MUNICIPAL

24

tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o relatório de avaliação do 
cumprimento do Estatuto do Direito de opo-
sição no ano de 2017 e, em cumprimento do nº 
2 do artigo 10º da Lei nº 24/98 de 26 de maio, 
enviá-lo aos titulares do direito de oposição a 
fim de que sobre ele se pronunciem, nos termos 
apresentados.
ANÁLISE DE propoSTAS pArA CoNTrA-
TAçÃo DE EMprÉSTIMo DE MÉDIo/LoNGo 
prAZo pArA ApLICAçÃo NA LIQuIDAçÃo 
ANTECIpADA Do EMprÉSTIMo pAEL, NoS 
TErMoS Do ArT.º 101 DA LEI N.º 114/2017, DE 
29.12, QuE AprovA A LoE DE 2018, ATÉ Ao 
MoNTANTE DE €15.510.038,62
EDoC/2018/6210
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 20, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade e nos 
termos informados, o seguinte:
1- Concordar com a proposta de adjudicação da 
operação de financiamento de um empréstimo 
em assunto até ao montante de €15.510.038,62, 
ao Banco BpI, SA, nos termos da sua propos-
ta de taxa de juro indexada à “Euribor a 6 me-
ses” acrescida de um spread de 0,92%, por ser 
a proposta mais vantajosa e cumprir as condi-
ções pré-fixadas pelo Município; e
2- Submeter à Assembleia Municipal, nos ter-
mos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º do Ane-
xo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para 
autorização, para efeitos da alínea f), do n.º 1 
do artigo 25.º do mesmo diploma, da contrata-
ção de empréstimo de médio/longo prazo até 
ao montante de €15.510.038,62 para aplicação 
na liquidação antecipada do empréstimo pAEL 
(3 tranches), nos termos do art.º 101.º da Lei n.º 
114/2017, de 29 de dezembro (aprova a LoE de 
2018) e autorize a inerente assunção de com-
promissos plurianuais em conformidade com a 
alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E A FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DE SAN-
TA MArINhA DE vILA NovA DE GAIA pArA 
ApoIo ÀS oBrAS DE ArrANJo Do TELhA-

Do DA IGrEJA, No vALor DE €40.000,00 
(QuArENTA MIL EuroS) – rEvoGAçÃo DA 
DELIBErAçÃo DE 24.11.2017 E ESTorNo DE 
vErBA
EDoC/2017/56827
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 21, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, re-
vogar a deliberação da Câmara Municipal de 
24.11.2017 e aprovar o Acordo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia 
e a Fábrica da Igreja paroquial de Santa Mari-
nha de vila Nova de Gaia, para apoio às obras 
de arranjo do telhado da Igreja, no valor de 
€40.000,00 (quarenta mil euros), bem como, 
autorizar o estorno da rED 4334/2017, nos ter-
mos informados.
CoNTrATo – proGrAMA CELEBrADo EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
o CENTro DE ACoLhIMENTo DA SErrA Do 
pILAr pArA ApoIo FINANCEIro Ao DESEN-
voLvIMENTo DE ATIvIDADES SoCIAIS BEM 
CoMo o ApoIo Ao INvESTIMENTo – rETIFI-
CAçÃo DA DENoMINAçÃo DA ENTIDADE E 
AprovAçÃo Do ESTorNo EFETuADo
EDoC/2017/20825
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 22, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.03.2018”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a retificação da designação do Contrato–
programa celebrado entre o Município de vila 
Nova de Gaia e a Associação Centro de Acolhi-
mento Serra do pilar, aprovado na reunião de 
Câmara de 19 de junho de 2017 para Contrato-
-programa entre o Município de vila Nova de 
Gaia e o Centro de Acolhimento da Serra do 
pilar, para apoio financeiro ao desenvolvimento 
de atividades sociais bem como apoio ao inves-
timento e ratificação do estorno efetuado, nos 
termos informados.
DESAFETAçÃo Do DoMÍNIo pÚBLICo pArA 
o DoMÍNIo prIvADo MuNICIpAL DA pArCE-
LA DE TErrENo CoM A ÁrEA DE 299 M2 SITA 
NA ruA Dr. INoCÊNCIo oSÓrIo L. GoN-
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DIM, FrEGuESIA DE AvINTES; AprovAçÃo 
DA ALIENAçÃo DA rEFErIDA pArCELA DE 
TErrENo, À SoCIEDADE ELIFoAM, LDA, No 
vALor €8.970,00 (oITo MIL NovECENToS E 
SETENTA EuroS) E ANuLAçÃo DA DELIBE-
rAçÃo DE CâMArA DE 24.11.2017 E DA AS-
SEMBLEIA MuNICIpAL DE 07.12.2017
EDoC/2017/59716
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 23, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018”
Deliberação:
Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do 
pS e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS/pp, e nos 
termos informados, o seguinte:
1- Dar sem efeito a deliberação de Câmara de 
24 de novembro de 2017, relativamente ao pon-
to 15 e, consequentemente, propor á Assem-
bleia Municipal a anulação do deliberado na sua 
reunião de 7 de dezembro de 2017;
2- Submeter à apreciação da Assembleia Mu-
nicipal a proposta de desafetação do domínio 
público para o domínio privado municipal da 
parcela de terreno com a área de 299,00 m2, 
sita na rua Doutor Inocêncio osório L. Gondim, 
freguesia de Avintes, omissa na matriz predial 
rústica e urbana e não descrita na conservató-
ria do registo predial de vila Nova de Gaia, a 
confrontar do norte, nascente e poente com a 
sociedade "Elifoam, Ld.ª" e do sul com a men-
cionada rua Doutor Inocêncio osório L. Gon-
dim, identificada na planta parcelar emitida pela 
unidade de planeamento Intermédio a cor azul, 
nos termos do artigo 25º, alínea q), do anexo I 
da Lei 75/2013 de 12 de setembro;
3- Aprovar a alienação da referida parcela de 
terreno, caso esta seja desafetada do domínio 
público para o domínio privado municipal, à so-
ciedade "Elifoam, Ld.ª", pelo valor de €8.970,00 
(oito mil novecentos e setenta euros), para 
acerto de extremas do prédio, sua propriedade, 
sito na referida rua Doutor Inocêncio osório 
Godim, descrito na segunda Conservatória do 
registo predial de vila Nova de Gaia sob o nú-
mero 4096 - Avintes e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 4831.
CEDÊNCIA GrATuITA DA pArCELA 19 CoM A 
ÁrEA DE 18M2 pArA A rEQuALIFICAçÃo DA 

ruA DELFIM DE LIMA 3ª FASE
EDoC/2018/7847
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 24, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a cedência gratuita da parcela 
19, com a área de 18m2, descrita na Conserva-
tória do registo predial da freguesia de Cane-
las, sob o nº 898/19900628, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 3007, no âmbito da 
requalificação da rua Delfim de Lima – 3ª. fase, 
nos termos informados.
CEDÊNCIA GrATuITA DE uMA pArCELA DE 
TErrENo CoM A ÁrEA DE 245M2 SITA NA 
ruA ANTÓNIo roDrIGuES DA roChA – FrE-
GuESIA DE MAFAMuDE
EDoC/2016/14067
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 25, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a cedência gratuita de uma 
parcela de terreno com 245m2, sita na rua An-
tónio rodrigues da rocha, freguesia de Mafa-
mude, a destacar do prédio descrito na Conser-
vatória do registo predial sob o nº 5380/2009, 
da união de Freguesias de Mafamude e vilar do 
paraíso, para cumprimento dos alinhamentos 
aprovados para o local e que essa cedência seja 
contabilizada para efeitos de cedências obriga-
tórias ao domínio público, no âmbito de uma 
futura operação urbanística a realizar pelos ce-
dentes, nos termos informados. 
CEDÊNCIA GrATuITA DE pArCELA DE TEr-
rENo CoM A ÁrEA DE 75M2 SITA NA AvENI-
DA ANTÓNIo CoELho – uNIÃo DE FrEGuE-
SIAS DE GuLpILhArES E vALADArES
EDoC/2018/424
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 26, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018”
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o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cance-
la Moura disse que as cedências gratuitas têm 
contrapartidas que o Município tem de cumprir, 
nomeadamente, a construção de passeios, ve-
dações, muros e, em alguns casos, o valor des-
sas contrapartidas parece ser muito superior à 
cedência de terrenos.
o Senhor vice- presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse não ser verdade, 
porque se está a falar de parcelas que estão de-
vidamente vedadas e é interesse público fazer-
-se o alargamento da rua. Que a Câmara Muni-
cipal conseguiu negociar com as pessoas que 
cediam a área, mas tem de repor as condições 
originais. Que caso fosse uma expropriação, 
além de repor as condições iniciais ainda tinha 
de pagar o terreno, Que trata-se de uma cedên-
cia gratuita que vai permitir a requalificação da 
rua Delfim de Lima, transformando-a numa via 
com segurança para os peões e viaturas. Disse 
que a alternativa a esta situação seria a expro-
priação que, além dos encargos que o Municí-
pio está a assumir com as cedências gratuitas, 
ainda tinha de pagar o terreno.
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar, nos termos informados, o se-
guinte:
1. Aceitar a cedência da parcela de terreno com a 
área de 75,00 m2, sita na Avenida António Coe-
lho Moreira, união das Freguesias de Gulpilha-
res e valadares, a desanexar do prédio descrito 
na primeira Conservatória do registo predial de 
vila Nova de Gaia sob o número 276 - valadares 
e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
7251, destinada á requalificação do referido ar-
ruamento, identificada, na planta de cedências 
anexa, a tracejado azul, à qual foi atribuído o 
valor de €4.500,75 (quatro mil e quinhentos eu-
ros e setenta e cinco cêntimos), nos termos da 
informação n.º 13/18/DpE de 22/02/2018;
2. Que o Município, em contrapartida da cedên-
cia aqui referida, se comprometa a executar os 
passeios de acordo com o previsto no projeto 
da via, a executar um acesso automóvel ao ter-
reno supra identificado  e a construir um muro 
de vedação, em blocos, com um metro de al-
tura, na parte do terreno que confronta com a 
Avenida António Coelho Moreira. 
ALTErAçÃo Do prAZo DE CoMoDATo DE 1 

pArA 25 ANoS rEFErENTE Ao CoNTrATo 
DE CoMoDATo CELEBrADo ENTrE o MuNI-
CÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E A GAIurB – 
urBANISMo E hABITAçÃo, E.M., rELATIvo À 
FrAçÃo “Gr” Do prÉDIo urBANo SITo NA 
ruA DIoGo CASSELS, ruA ELIAS GArCIA E 
ruA AFoNSo DE ALBuQuErQuE – FrEGuE-
SIA DE MAFAMuDE E vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/634
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 27, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018”   
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que a alteração ao prazo do con-
trato de comodato é celebrada entre a Câmara 
Municipal de Gaia e a Gaiurb e não com a Fe-
deração, conforme é referido na ordem do dia.
o Senhor vice- presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse haver um lapso na 
ordem do dia, mas a minuta está correta.
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que estão a propor 25 anos a 
partir do presente, porque o contrato vem de 
2004 e a simples mudança de instalações po-
deria pressupor a manutenção do contrato ini-
cial, porque é um prazo tão longo que não se 
sabe se a Câmara Municipal poderá necessitar 
das instalações.
o Senhor vice- presidente, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo disse que existe um 
contrato celebrado com a Federação, desde 
2004, a qual está localizada em pedroso. Que 
se vai iniciar um novo processo e são 25 anos a 
partir da data da assinatura do contrato.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a alteração do prazo de comodato de 1 
para 25 anos referente ao contrato de comoda-
to celebrado entre o Município de vila Nova de 
Gaia e a Gaiurb – urbanismo e habitação, E.M., 
relativo à fração “Gr” do prédio urbano sito 
na rua Diogo Cassels, rua Elias Garcia e rua 
Afonso de Albuquerque – união de Freguesias 
de Mafamude e vilar do paraíso, nos termos in-
formados.
CoNTrATo DE CESSÃo DE EXpLorAçÃo Do 
rESTAurANTE E BAr DA pISCINA DA GrAN-
JA – INTENçÃo DE rESoLuçÃo CoNTrA-
TuAL
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EDoC/2017/58781
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 28, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar, nos termos informados, o se-
guinte: 
a) proceder à resolução do contrato, nos ter-
mos do disposto na alínea c) do n.º 2 da cláu-
sula 11º do contrato celebrado em 01/04/2009, 
por falta de pagamento dos montantes em 
dívida, que até à presente data ascendem ao 
montante global de €114.739,32, que resulta 
do somatório dos valores de rendas vencidas 
desde 01/10/2014 e contratualmente estipula-
das no valor de €167.629,32, descontado dos 
pagamentos entretanto efetuados no valor de 
€52.890,00, sem qualquer compensação pe-
las benfeitorias realizadas durante a execução 
contratual, por derivarem já do próprio projeto 
aprovado;
b) Da decisão anterior se notifique a interessa-
da, para efeitos de Audiência prévia, a exercer 
no prazo de 10 dias, por força do disposto no 
nº 1 do artigo 122º do Código de procedimento 
Administrativo;
c) Cumprida a formalidade de Audiência pré-
via e caso desta não resultem quaisquer factos 
novos ou fundamentos que justifiquem uma 
alteração da intenção de resolução contra-
tual notificada por facto imputável à empresa 
contratante, se considere, aquela deliberação 
como definitiva, considerando-se resolvido o 
contrato celebrado em 01/04/2009 com as le-
gais consequências.
proToCoLo DE CoLABorAçÃo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE GAIA E o AGrupAMENTo DE ESCoLAS 
Dr. CoSTA MAToS pArA ApoIo FINANCEIro 
Ao EvENTo “ QuADro DE hoNrA E GErA-
çÃo FANTÁSTICA”, No vALor DE €10.000,00 
(DEZ MIL EuroS)
EDoC/2018/14540
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 29, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 

13.03.2018”
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou qual o critério utilizado na 
atribuição do presente valor ao agrupamento.
o Senhor vice- presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que a resposta já 
foi dada na última reunião. Que foi dito que o 
critério depende do pedido e do projeto apre-
sentados. Que não existe um critério pré-defini-
do por aluno e por escola, é conforme a iniciati-
va da escola e a sua proposta.
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro disse que o documento é omisso.
o Senhor vice- presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que consta na mi-
nuta do protocolo qual a iniciativa.
o Senhor vereador, Dr. Duarte António reis 
Besteiro perguntou se o valor destina-se à atri-
buição de prémios.
A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira disse que as escolas, 
face aos projetos que vão desenvolvendo, vão 
pedindo apoios à Câmara Municipal para a sua 
realização. Que umas vezes é para o quadro de 
excelência, outras para apoio de finalistas ou 
para a constituição de um grupo musical, etc, e 
a Câmara Municipal sensata e razoavelmente e 
analisando cada um dos projetos, vai apoiando. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o protocolo de Colaboração a cele-
brar entre o Município de vila Nova de Gaia e o 
Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, para 
apoio financeiro ao evento “ Quadro de honra 
e Geração Fantástica”, no valor de €10.000,00 
(dez mil euros), nos termos protocolados.
ADENDA Ao proToCoLo CELEBrADo EN-
TrE A AGÊNCIA pArA A MoDErNIZAçÃo 
ADMINISTrATIvA, Ip E o MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE GAIA pArA A INSTALAçÃo DE ES-
pAçoS Do CIDADÃo E o SEu rESpETIvo 
FuNCIoNAMENTo No CoNCELho DE vILA 
NovA DE GAIA – AprovAçÃo DE CABIMEN-
To No vALor DE 3.112,20 (TrÊS MIL CENTo E 
DoZE EuroS E vINTE CÊNTIMoS)
EDoC/2017/67468 
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 30, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018”
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Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a cabimentação no valor de 
€3.112,20 (três mil cento e doze euros e vinte 
cêntimos), relativo à Adenda ao protocolo ce-
lebrado entre a Agência para a Modernização 
Administrativa, Ip e o Município de vila Nova de 
Gaia para a instalação de Espaços do Cidadão e 
o seu respetivo funcionamento no concelho de 
vila Nova de Gaia, nos termos informados.
CoNCurSo pÚBLICo pArA A “prESTAçÃo 
DE SErvIçoS DE MANuTENçÃo DE ESpAçoS 
vErDES Do CoNCELho DE vILA NovA DE 
GAIA, CoM DIvISÃo EM LoTES”– AprovAçÃo 
Do proGrAMA Do CoNCurSo, CADErNo 
DE ENCArGoS, TErMoS DE rEFErÊNCIA E 
pLANTAS, prorroGAçÃo Do prAZo pArA 
AprESENTAçÃo DE propoSTAS E ALTErA-
çÃo DA CoNSTITuIçÃo Do JÚrI
EDoC/2017/62059 
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 31, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 13.03.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, ratificar o despacho do Sr. presidente 
datado de 13.03.2018 que aprovou o programa 
do concurso, caderno de encargos, termos de 
referência e plantas; a prorrogação do prazo 
para apresentação de propostas e a alteração 
da constituição do júri, relativos ao procedi-
mento por Concurso público para a “prestação 
de Serviços de Manutenção de Espaços verdes 
do Concelho de vila Nova de Gaia, com divisão 
em lotes”, nos termos informados.
ABErTurA DE proCEDIMENTo DE ALIENA-
çÃo EM hASTA pÚBLICA DA pArCELA A Do 
8º ADITAMENTo Ao ALvArÁ DE LoTEAMEN-
To MuNICIpAL DA ZoNA INDuSTrIAL DA FEI-
TEIrA, SITo NA ruA proFESSor ÓSCAr Lo-
pES – uNIÃo DAS FrEGuESIAS DE GrIJÓ E 
SErMoNDE
EDoC/2017/51029
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 32, 
apenas no original.
Despacho do Sr. vice-presidente: “À Câmara. 
14.03.2018”

Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a abertura do procedimento 
de alienação em hasta pública da parcela A do 
8º aditamento ao Alvará de Loteamento Muni-
cipal da Zona Industrial da Feiteira, sito na rua 
professor Óscar Lopes, união de Freguesias de 
Grijó e Sermonde, nos termos informados.
hASTA pÚBLICA pArA ALIENAçÃo DE pAr-
CELA DE TErrENo INSErIDA No ALvArÁ DE 
LoTEAMENTo Nº 96/83, SITo NA prACETA DA 
pErEIrA ALBArDo - uNIÃo DE FrEGuESIAS 
DE GrIJÓ E SErMoNDE E hASTA pÚBLICA 
pArA ALIENAçÃo DE pArCELA DE TErrE-
No INSErIDA No ALvArÁ DE LoTEAMENTo 
Nº 12/85, SITo NA prACETA DA FoNTE BrAN-
CA – uNIÃo DE FrEGuESIAS DE GrIJÓ E SEr-
MoNDE
EDoC/2015/9828
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 33, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.03.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor e 2 abstenções do ppD/pSD.CDS/
pp, aprovar a hasta pública para alienação da 
parcela de terreno inserida no Alvará de Lotea-
mento nº 96/83, sito na praceta da pereira Al-
bardo, união de Freguesias de Grijó e Sermon-
de e a hasta pública para alienação da parcela 
de Terreno inserida no Alvará de Loteamento nº 
12/85, sito na praceta da Fonte Branca, união 
de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos 
informados.

DIrEçÃo MUNICIPaL DE INFraESTrUTUraS 
E ESPaçoS PÚBLICoS

EMISSÃo DE uMA AuTorIZAçÃo ESpECIAL 
DE CIrCuLAçÃo, No âMBITo Do rEGuLA-
MENTo DE CIrCuLAçÃo E opErAçÕES DE 
CArGA E DESCArGA DE MErCADorIAS, 
pArA vEÍCuLoS pESADoS, CoM AS SEGuIN-
TES MATrÍCuLAS: 89-pJ-75, 89-pJ-74, 98-ph-
24, 98-ph-25, 26-QL-24, 05-Qp-04, 74-TC-58, 
23-TL-56, 15-SM-75, 39-SN-28, 43-rE-09, 90-
rE-89, 65-MB-03 E 67-77-Sv pArA CIrCu-
LAçÃo No INTErIor DA ZoNA DELIMITADA 
ENTrE A A1 (IC1, IC2), roTuNDA DE ST. ovÍ-
DIo, AvENIDA DA rEpÚBLICA, AvENIDA vAS-
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Co DA GAMA (E.N.222) E Av. D. JoÃo II (vL9) 
ENTrE AS 08h00 E AS 10h00 E AS 17h00 E 
AS 19h00, SoLICITADo por FErrEIrA CoNS-
TruçÃo, S.A.
EDoC/2018/4173
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 34, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a emissão de uma autorização 
especial de circulação, no âmbito do regula-
mento de Circulação e operações de Carga e 
Descarga de Mercadorias, para veículos pe-
sados, com as seguintes matrículas: 89-pJ-75, 
89-pJ-74, 98-ph-24, 98-ph-25, 26-QL-24, 05-
Qp-04, 74-TC-58, 23-TL-56, 15-SM-75, 39-SN-
28, 43-rE-09, 90-rE-89, 65-MB-03 e 67-77-Sv, 
para permissão de circulação no interior da 
zona delimitada entre a A1 (IC1, IC2), rotunda 
de St. ovídio, Avenida da república, Avenida 
vasco da Gama (E.N.222) e Av. D. João II (vL9) 
entre as 08h00 e as 10h00 e entre as 17h00 e as 
19h00, ficando a usufruir do estatuto indicado 
na sinalização vertical (de proibição de circula-
ção entre as 8h00 e as 10h00 e entre as 17h e 
as 19h) de “Exceto veículos autorizados”, salvo 
outra sinalização em contrário, até ao dia 29 de 
abril de 2018, solicitado por Ferreira Constru-
ção, S.A., nos termos informados.
poSTurAS MuNICIpAIS DE TrâNSITo NA 
TrAvESSA DAS MArINhAS, ruA NovA DAS 
MArINhAS, AvENIDA SACADurA CABrAL, 
ruA ENG.º roChA E MELo E ArruAMENTo 
SEM DESIGNAçÃo oFICIAL – uNIÃo DE FrE-
GuESIAS DE GuLpILhArES E vALADArES E 
FrEGuESIA DE SÃo FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/63971
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 35, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar as posturas municipais de trânsito na 
Travessa das Marinhas, rua Nova das Marinhas, 
Avenida Sacadura Cabral, rua Eng.º rocha 
e Melo e arruamento sem designação oficial, 

união de Freguesias de Gulpilhares e valadares 
e freguesia de São Félix da Marinha, nos termos 
informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
pArTICuLAr JorGE FErrEIrA – uNIÃo DE 
FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pE-
Dro DA AFurADA
EDoC/2015/23149
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 36, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
particular Jorge Ferreira, união de Freguesias 
de Santa Marinha e São pedro da Afurada, nos 
termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo NA ruA 
Dr. ALFrEDo MAGALhÃES – FrEGuESIA DE 
oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2018/4385
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 37, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura municipal de trânsito na rua 
Dr. Alfredo Magalhães, Freguesia de oliveira do 
Douro, nos termos informados.
CoNSTruçÃo Do pAvILhÃo MuNICIpAL DE 
AvINTES – pEDIDo DE prorroGAçÃo DE 
prAZo por 60 DIAS, SoLICITADo por Nor-
CEp, CoNSTruçÕES S.A.
EDoC/2018/11019
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 38, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 8 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a prorrogação de prazo por 60 
dias da empreitada de “Construção do pavilhão 
Municipal de Avintes”, solicitado pela NorCEp, 
Construções SA, nos termos informados.
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DIrEçÃo MUNICIPaL Para a INCLUSÃo 
SoCIaL

CoNTrATo – proGrAMA A CELEBrAr EN-
TrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E 
A CErCI-CoopErATIvA pArA A EDuCAçÃo 
E rEABILITAçÃo DE CIDADÃoS INADApTA-
DoS pArA ApoIo FINANCEIro Ao DESEN-
voLvIMENTo DAS ATIvIDADES SoCIAIS E Ao 
INvESTIMENTo, No vALor DE €15.000,00 
(QuINZE MIL EuroS) – rETIFICAçÃo DA DE-
LIBErAçÃo DE 19 DE JuNho DE 2017
EDoC/2017/21740
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 39, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de 19 de junho de 2017 que 
aprovou o Contrato – programa a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e a CErCI 
- Cooperativa para a Educação e reabilitação 
de Cidadãos Inadaptados para apoio financeiro 
ao desenvolvimento das atividades sociais e ao 
investimento, passando a constar o valor global 
de €15.000,00 (quinze mil euros), nos termos 
informados.
CoNSTITuIçÃo Do CoNSELho MuNICIpAL 
DE EDuCAçÃo
EDoC/2018/7952
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 40, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2018” 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que os vereadores do pSD estão 
de acordo com a constituição do Conselho Mu-
nicipal de Educação, mas coloca algumas ques-
tões quanto à sua composição. Que entende 
que órgãos desta natureza poderiam procurar 
uma maior eficácia e que o número de repre-
sentantes pode prejudicar a eficácia de funcio-
namento do órgão. Que pela análise do docu-
mento, serão cerca de 40 pessoas, pelo que, 
entende que deveria haver a redução de ele-
mentos. Disse que relativamente às 15 Juntas 
de Freguesia, existe apenas um representante, 
perguntando por que não se faz o mesmo re-
lativamente a todos os agrupamentos e esco-

las não agrupadas, isto é, poder-se-ia ter um 
representante do setor privado, um das EB’s e 
agrupamentos e um das escolas secundárias do 
concelho. Que também não sabe se por lacu-
na ou não, estão representados os docentes do 
ensino público, nomeadamente, um do ensino 
secundário público, um do ensino primário pú-
blico e um do pessoal docente do ensino pré-
-escolar público, não sabendo se não quiseram 
ter em consideração o ensino privado e, se por 
exemplo, não poderia ficar também um repre-
sentante do pessoal docente público e outro 
representante do pessoal docente privado. Que 
relativamente aos auxiliares de ação educativa 
e aos assistentes operacionais, nomeadamente, 
os administrativos, perguntou se não haveria a 
possibilidade de, sendo pessoal não docente, 
puderem ter assento no Conselho Municipal de 
Educação, por questões que se prendem com 
algum funcionamento das próprias escolas.
A Senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira 
da Silva Cidade oliveira disse que aquilo que é 
hoje presente na reunião de Câmara, nomeada-
mente, a composição do Conselho Municipal de 
Educação, está de acordo com a Lei em vigor. 
Que a Lei foi feita para o país todo e há Muni-
cípios que têm apenas um agrupamento e vila 
Nova de Gaia tem 14 agrupamentos e 4 escolas 
secundárias não agrupadas. Disse que a com-
posição do Conselho Municipal de Educação 
não é uma opção da Câmara Municipal, é uma 
imposição da lei vigente. Que além destes ele-
mentos obrigatórios, posteriormente a Câmara 
Municipal convida outras pessoas que entende 
ter interesse para a comunidade educativa.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, sub-
meter a aprovação da Assembleia Municipal a 
constituição do Conselho Municipal de Educa-
ção, nos termos da alínea s) do nº 1 do artigo 
25º e da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º do 
Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, nos 
termos informados.
propoSTA DE rENovAçÃo Do CoNTrATo 
DE CEDÊNCIA DAS INSTALAçÕES Do poLI-
DESporTIvo DA AFurADA À EMprESA DES-
porTo vIvo, SoCIEDADE uNIpESSoAL LDA, 
pELo prAZo DE CINCo ANoS
EDoC/2017/8667
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 41, 
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apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018” 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura perguntou se trata-se de uma renovação 
do contrato de cedência das instalações do po-
lidesportivo da Afurada.
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse haver dois documentos, 
a renovação do contrato e uma adenda. Que na 
adenda ao contrato consta as obrigações que 
o concessionário assume durante o período do 
mesmo.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que, baseando-se neste documen-
to, está-se a falar numa relação contratual que 
acabou há mais de um ano atrás, pelo que, pre-
tende-se fazer uma aprovação retroativa deste 
contrato. Que daquilo que percebeu, o Muni-
cípio vai fazer uma cedência com contraparti-
das, mas gratuita. Que ressalta um conjunto de 
benefícios para a entidade, nomeadamente, a 
exploração de máquinas de venda automática, 
a colocação e a exploração de publicidade es-
tática interior e exterior e o Município vai ficar 
com o encargo de contratar um seguro multir-
riscos para o edifício, um seguro de responsabi-
lidade civil e um seguro de acidentes pessoais. 
Que outra dúvida é que há uma cobrança pela 
utilização do espaço que a entidade irá aplicar 
e, no documento, quando o contrato foi feito 
na Gaianima, havia uma consulta prévia dessa 
entidade para aprovar os preços a praticar. per-
guntou qual será, neste momento, a vantagem 
de se ceder estas instalações nestas condições.
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse que o contrato tem a 
duração superior a 5 anos, porque há um con-
trato antes de 2012 e, um segundo, após 2012. 
Que se trata de um polidesportivo localizado 
na Escola EB1 da Afurada, que tem uma utiliza-
ção permanente por parte dos alunos, durante 
o período escolar, pelo que, existe a obrigação 
por parte do Município de fazer o seguro mul-
tirriscos e o seguro de acidentes pessoais. Dis-
se que o contrato é equilibrado em termos de 
receitas e despesas e que o processo demorou 
mais de um ano, porque esteve nos serviços ju-
rídicos para análise quanto á renovação. Que 
este é um plano equilibrado para o polidespor-

tivo e que a Câmara Municipal tem dificuldades, 
em termos de recursos humanos, de ter alguém 
que fiscalize e faça a manutenção do equipa-
mento em causa. 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura perguntou se vai haver uma aprovação 
retroativa desta situação.
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar disse que sim pelo facto do 
contrato ter terminado em 2017 e o concessio-
nário ter pedido a renovação, a qual foi autori-
zada com efeitos a partir de 2017.
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que foi referido que os serviços ju-
rídicos tinham analisado a questão, mas não são 
concludentes relativamente à matéria, porque 
dizem que o Município pode auto vincular-se a 
um regime jurídico que é o Governo Central, no-
meadamente o Decreto-Lei nº 280/2007, mas, 
por auto vinculação. Que parece ficar claro que 
este regime não se aplica às autarquias locais, 
pelo que, os vereadores do pSD têm algumas 
reservas quanto a esta matéria e irão votar con-
tra, porque ao contrário do que foi dito, enten-
dem ser um contrato desequilibrado.
o Senhor vice- presidente, Eng.º patrocínio Mi-
guel vieira de Azevedo disse que os serviços ju-
rídicos fizeram um parecer, assinado pela Chefe 
de Divisão, onde diz claramente que a Câmara 
Municipal pode fazer este contrato e não enten-
de onde reside o desequilíbrio, porque trata-se 
de uma renovação e se presentemente há um 
desequilíbrio, ele já existia no passado.
Deliberação: Deliberado por maioria, 8 votos a 
favor do pS e 2 votos contra do ppD/pSD.CDS/
pp, aprovar a proposta de renovação do Con-
trato de Cedência das Instalações do polides-
portivo da Afurada a celebrar entre o Município 
de vila Nova de Gaia e o Desporto vivo, Socie-
dade unipessoal Ld.ª, nos termos apresentados 
e conforme Informação nº17.66/DCAJrM de 
17.11.2017 do Departamento de Assuntos Jurídi-
cos.
o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar saiu da reunião.
pEDIDo DE ANuLAçÃo DAS MENSALIDADES 
rELATIvAS À uTILIZAçÃo DA pISCINA Mu-
NICIpAL DA GrANJA pELA uTENTE CArLA 
ALEXANDrA CoSTA CâNDIDo, CorrESpoN-
DENTES AoS MESES DE FEvErEIro A JuLho 
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E rESpETIvAS MuLTAS GErADAS, No vALor 
ToTAL DE €102,00 (CENTo E DoIS EuroS) – 
rETIFICAçÃo DA DELIBErAçÃo DE CâMArA 
DE 19.09.2016
EDoC/2016/36349
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 42, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, reti-
ficar a deliberação de Câmara de 19.09.2016 que 
aprovou a anulação das mensalidades relativas 
à utilização da piscina Municipal da Granja pela 
utente Carla Alexandra Costa Cândido, corres-
pondente aos meses de Fevereiro a Julho e res-
petivas multas geradas, passando a constar o 
valor total de € 102,00 (cento e dois euros),nos 
termos informados.
pEDIDo DE ANuLAçÃo DAS MENSALIDADES 
rELATIvAS À uTILIZAçÃo DA pISCINA MuNI-
CIpAL DA GrANJA pELo uTENTE EDuArDo 
LuÍS LEAL LourEIro, CorrESpoNDENTES 
AoS MESES DE ABrIL A JuNho DE 2017 E 
rESpETIvAS MuLTAS GErADAS, No vALor 
ToTAL DE €81,00 (oITENTA E uM EuroS) 
EDoC/2018/10212
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 43, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a anulação da dívida do utente da pis-
cina Municipal da Granja, Eduardo Luís Leal 
Loureiro, no valor total de € 81,00 (oitenta e 
um euros), correspondente às mensalidades e 
multas de abril a junho de 2017, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE ISENçÃo Do pAGAMENTo DE TA-
XAS urBANÍSTICAS, No vALor DE € 2.046,28 
(DoIS MIL E QuArENTA E SEIS EuroS E vIN-
TE E oITo CÊNTIMoS), SoLICITADo por AL-
BErTINA SÁ SILvA E SouSA NuNES
EDoC/2017/46095
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 44, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.03.2018” 

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de 
taxas urbanísticas, no valor de € 2.046,28 (dois 
mil e quarenta e seis euros e vinte e oito cênti-
mos), solicitado por Albertina Sá Silva e Sousa 
Nunes, nos termos informados.
proGrAMA GAIA + INCLuSIvA, EIXo Do 
ApoIo À hABITAçÃo E Ao ArrENDAMENTo, 
propoSTA DE DoTAçÃo DE vErBA
EDoC/2018/8513
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 45, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018” 
o Senhor vereador, Dr. José Joaquim Cancela 
Moura disse que na informação disponibiliza-
da, são contempladas 40 famílias e estarão em 
lista de espera 72 famílias. Que o regulamento 
dá prioridade às renovações e que existe um 
período inicial de 3 ou 4 meses que pode ser 
estendido para 8 ou 9 meses. perguntou quem 
é que se ocupa da monitorização, no sentido 
de se saber em concreto quem está a ser con-
templado ou se estão a ser cumpridos todos os 
requisitos em termos de apoios, uma vez que 
existe muita gente em lista de espera e tem de 
haver prioridades. Que de acordo com o regu-
lamento, está-se a falar de um apoio transitó-
rio, no entanto, verifica-se que o mesmo pode 
prolongar-se ano após ano, enquanto durar a 
verificação das condições do artigo 24º. Que 
face à lista de espera, pretende saber por que 
razão só estes agregados foram contemplados, 
ou seja, quais as opções e por que razão estas 
famílias estarão permanentemente a ser apoia-
das pelo Município, quando devia de ser transi-
toriamente.
A Senhora vereadora, Dra. Marina raquel Lopes 
Mendes Ascensão disse que quem avalia os re-
quisitos para a atribuição deste apoio em con-
creto, é uma equipa técnica da Divisão de Ação 
Social da Câmara Municipal e da unidade de 
Ação Social da Gaiurb. Que o valor dos apoios, 
são definidos através dos critérios que constam 
no regulamento e as renovações pressupõem a 
apresentação de documentação, onde se per-
cebe se os agregados têm ou não os requisitos 
exigidos. Que o regulamento fala nas renova-
ções por iguais e sucessivos períodos de um 
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ano, enquanto a situação do beneficiário se en-
quadrar nas condições de acesso, mas em caso 
de dotação orçamental. Disse que as situações 
são revistas com regularidade e face à dotação 
orçamental. Disse que no ano transato, foram 
apoiadas 40 famílias e são essas que estão a 
ser alvo de reavaliação e os processos das 70 
famílias que estão em lista de espera, ainda es-
tão em avaliação.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de afetação de € 70.000,00 
(setenta mil euros) à unidade orgânica DMIS, a 
que respeita a rubrica 2014A14, relativa ao pro-
grama Gaia+Inclusiva, Eixo do Apoio à habita-
ção e ao Arrendamento, nos termos da Infor-
mação INT-CMvNG/2018/4763 de 08.02.2018.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por SANDrA CrISTINA DoS 
SANToS roChA
EDoC/2018/14837
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 46, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Sandra Cristina dos Santos 
rocha, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MANuEL GAuDÊNCIo 
DA CoSTA TEIXEIrA
EDoC/2018/14827
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 47, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Manuel Gaudêncio da Costa 
Teixeira, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ArCÉNIo FErrEIrA DE 
pINho
EDoC/2018/14823
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 48, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 

14.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Arcénio Ferreira de pinho, nos 
termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMENTo, 
SoLICITADo por ANTÓNIo vIEIrA FrANçA
EDoC/2018/14819
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 49, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por António vieira França, nos 
termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por TELMA pATrÍCIA MEN-
DES CArDoSo
EDoC/2018/14839
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 50, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Telma patrícia Mendes Cardo-
so, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA NELMA CoSTA 
rIBEIro
EDoC/2018/14830
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 51, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria Nelma Costa ribeiro, 
nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA roSA rIBEIro 
CArDoSo LopES
EDoC/2018/14831
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 52, 
apenas no original.
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Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria rosa ribeiro Cardoso 
Lopes, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por MArIA DA GrAçA ro-
SAS FErrEIrA
EDoC/2018/14828
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 53, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Maria da Graça rosas Ferreira, 
nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMENTo, 
SoLICITADo por DIoGo MoNTEIro MAr-
TINS MAIA
EDoC/2018/14826
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 54, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Diogo Monteiro Martins Maia, 
nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMENTo, 
SoLICITADo por roSA SILvA FErNANDES
EDoC/2018/14834
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 55, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por rosa Silva Fernandes, nos ter-
mos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ALEXANDrA CArINA 
DA CoSTA CorrEIA E SANToS
EDoC/2018/14724
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 56, 

apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a renovação de apoio ao arrendamento, so-
licitado por Alexandra Carina da Costa Correia 
e Santos, nos termos informados.
rENovAçÃo DE ApoIo Ao ArrENDAMEN-
To, SoLICITADo por ANDrEIA MArISA FEr-
NANDES pErEIrA
EDoC/2018/14725
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
14.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a renovação de apoio ao arrendamen-
to, solicitado por Andreia Marisa Fernandes pe-
reira, nos termos informados.

DIrEçÃo MUNICIPaL DE UrBaNISMo E aM-
BIENTE

pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAGAMENTo DAS 
TAXAS DE LICENçA DE oCupAçÃo DE ESpA-
ço pÚBLICo, No vALor DE €121,50 (CENTo E 
vINTE E uM EuroS E CINQuENTA CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por ANA AMÉLIA DA EIrA DINIS 
E ouTrA, proC.º 387/16-pL – uNIÃo DE FrE-
GuESIAS DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro 
DA AFurADA
EDoC/2017/48117
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o pedido de redução em 50% 
do pagamento das taxas de licença de ocu-
pação de espaço público, no valor de € 121,50 
(cento e vinte e um euros e cinquenta cênti-
mos), solicitado por Ana Amélia da Eira Dinis e 
outra – proc.º 387/16-pL, união de Freguesias 
de Santa Marinha e S. pedro da Afurada, nos 
termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo Ao ABrIGo Do rEGIME 
EXCECIoNAL DE DISpENSA DE pAGAMENTo 
DE TAXAS DEvIDAS A opErAçÕES urBA-
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NÍSTICAS oBJETo DE LEGALIZAçÃo, SoLI-
CITADo por MArGArIDA DA CoNCEIçÃo 
GoNçALvES DE ArAÚJo – CABEçA DE CA-
SAL - proC.º 1689/17 – LEG - FrEGuESIA DE 
CANELAS
EDoC/2017/48105
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
01.03.2018” 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
propoSTA DE AprovAçÃo DA uNIDADE 
DE EXECuçÃo DA ÁrEA CoMprEENDIDA 
A SuL DA ruA rAIMuNDo DE CArvALho E 
DAS roTuNDAS DIoGo CÃo E BArToLoMEu 
DIAS, A NASCENTE DA AvENIDA D. JoÃo II E 
A poENTE DA ruA pADrE MANuEL vALEN-
TE DE pINho LEÃo E vErEDA DA FoNTINhA, 
proC.º 3186/17 – pDuE, AprESENTADA por 
JoSÉ MIGuEL & IrMÃo, S.A., LuSITâNIA So-
LoS IMoBILIÁrIA S.A., JoSÉ MIGuEL DE Sou-
SA ALvES E ANA MArIA Do CouTo ALvES 
FErNANDES – FrEGuESIA DE MAFAMuDE E 
vILAr Do pArAÍSo
EDoC/2018/14643
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 60, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a unidade de Execução da 
área compreendida a sul da rua de raimundo 
de Carvalho e das rotundas Diogo Cão e Barto-
lomeu Dias, a nascente da Avenida D. João II e a 
poente da rua padre Manuel valente de pinho 
Leão e vereda da Fontinha, união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso e que inclui 
infraestruturas de domínio público municipal, 
de acordo com os limites constantes na planta 
de cadastro registada no processo nº 3186/17 
– pedido de Delimitação de unidade de Execu-
ção, apresentado por José Miguel & Irmão S.A., 
Lusitânia Solos Imobiliária S.A., José Miguel de 
Sousa Alves e Ana Maria do Couto Alves Fer-
nandes, nos termos da proposta elaborada para 
deliberação municipal.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo 

DE rEGIME DE CoMproprIEDADE, proC.º 
6253/17 – CErT, SoLICITADo por MArIA 
roSA oLIvEIrA DA SILvA MorAIS – FrEGuE-
SIA DE CANELAS
EDoC/2018/8867
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 61, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a emissão de certidão onde 
conste parecer favorável à constituição do re-
gime de compropriedade sobre o prédio sito 
no Lugar de Aldeia de Negrelos, freguesia de 
Canelas, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo nº 488, descrito na 2ª Conservatória do 
registo predial de vila Nova de Gaia sob o nº 
1985/19931029, solicitado por Maria rosa oli-
veira da Silva Morais – proc.º 6253/17 – CErT, 
freguesia de Canelas, nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo 
DE rEGIME DE CoMproprIEDADE, proC.º 
1136/18 – CErT, SoLICITADo por LuÍS rIBEI-
ro – FrEGuESIA DE CANIDELo 
EDoC/2018/14326
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 62, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a emissão de certidão onde 
conste parecer favorável à constituição do regi-
me de compropriedade sobre o prédio sito na 
rua do Cerro, freguesia de Canidelo, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo nº 2363, des-
crito na 1ª Conservatória do registo predial de 
vila Nova de Gaia sob o nº 3683/20050525, so-
licitado por Luís ribeiro – proc.º 1136/18 – CErT, 
freguesia de Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE CErTIDÃo DE CoNSTITuIçÃo 
DE rEGIME DE CoMproprIEDADE, proC.º 
1085/18 – CErT, SoLICITADo por FErNANDo 
MANuEL GoNçALvES DE ALMEIDA – FrE-
GuESIA DE SÃo FÉLIX DA MArINhA 
EDoC/2018/13471
Foi presente o documento referido em epígrafe 
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que se anexa no final por fotocópia sob o nº 63, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a emissão de certidão onde 
conste parecer favorável à constituição do regi-
me de compropriedade sobre o prédio sito na 
rua de Brito, freguesia de S. Félix da Marinha, 
inscrito na matriz predial rústica sob os artigos 
nºs 1090 e 1091, descrito na 1ª Conservatória do 
registo predial de vila Nova de Gaia sob o nº 
2745/20080603, solicitado por Fernando Ma-
nuel Gonçalves de Almeida – proc.º 1085/18 – 
CErT, freguesia de S. Félix da Marinha, nos ter-
mos informados.
propoSTA DE proCEDIMENTo – CoLoCA-
çÃo DE BArrEIrA pArA ACESSo AuToMÓ-
vEL – ÁrEA DE DoMÍNIo prIvADo DE uSo 
pÚBLICo, proC.º 435/Fu/2015 – FrEGuESIA 
DE SANTA MArINhA E SÃo pEDro DA AFu-
rADA
EDoC/2018/8015
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 64, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar o Acordo de Cooperação en-
tre o Município de vila Nova de Gaia e o Condo-
mínio do Edifício sito na rua Dr. José António 
Teixeira, união de Freguesias de Santa Marinha 
e São pedro da Afurada, permitindo a manu-
tenção da vedação existente para condiciona-
mento do trânsito de veículos automóveis do 
condomínio em causa, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “II ENCoNTro CuLTurAL 
DE CANIDELo”, rEALIZADo NoS DIAS 08, 09 
E 10 DE SETEMBro DE 2017, No vALor DE € 
228,89 (DuZENToS E vINTE E oITo EuroS E 
oITENTA E NovE CÊNTIMoS), SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE CANIDELo
EDoC/2017/47397
Foi presente o documento referido em epígrafe 

que se anexa no final por fotocópia sob o nº 65, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do evento “II 
Encontro Cultural de Canidelo”, realizado nos 
dias 08, 09 e 10 de setembro de 2017, no valor 
de €228,89 (duzentos e vinte e oito euros e oi-
tenta e nove cêntimos), solicitado pela Junta de 
Freguesia de Canidelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICENçA 
DE TAXA DE ruÍDo, rELATIvA À rEALIZA-
çÃo Do EvENTo “FEIrA DE ArTESANATo”, 
rEALIZADo NoS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEM-
Bro DE 2017, No vALor DE € 81,78 (oITENTA 
E uM EuroS E SETENTA E oITo CÊNTIMoS), 
SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE 
ArCoZELo
EDoC/2017/49871
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 66, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
13.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
taxa de ruído, relativa à realização do evento 
“Feira de Artesanato”, realizado nos dias 15, 16 
e 17 de setembro de 2017, no valor de €81,78 
(oitenta e um euros e setenta e oito cêntimos), 
solicitado pela Junta de Freguesia de Arcozelo, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE TAXA DEvIDA pELA 
EMISSÃo DE LICENçA ESpECIAL DE ruÍDo, 
rELATIvA À rEALIZAçÃo DE MANIFESTA-
çÃo E DESFILE rEALIZADo A 04 DE FEvE-
rEIro DE 2018, No vALor DE €26,89 (vINTE 
E SEIS EuroS E oITENTA E NovE CÊNTIMoS), 
SoLICITADo por uCr – ASSoCIAçÃo So-
CIAL CuLTurAL E huMANITÁrIA
EDoC/2018/6524
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 67, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
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13.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, in-
deferir o pedido de dispensa de taxa devida 
pela emissão de licença especial de ruído, rela-
tiva à realização de uma manifestação e desfile 
realizado a 04 de fevereiro de 2018, solicitado 
por uCr – Associação Social Cultural e huma-
nitária, nos termos informados.

GaIUrB, UrBaNISMo E HaBITaçÃo, E.M.
propoSTA DE proToCoLo DE CoopErA-
çÃo E CoLABorAçÃo TÉCNICA No âMBITo 
Do proGrAMA DE ApoIo À rECoNSTru-
çÃo DE hABITAçÃo pErMANENTE
EDoC/2018/5160
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 68, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o protocolo de Cooperação e Colaboração 
Técnica a celebrar entre a CCDrN - Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento regional 
do Norte, o Município de vila Nova de Gaia e 
a Gaiurb, urbanismo e habitação EM, no âm-
bito do programa de Apoio à reconstrução de 
habitação permanente (pArhp), nos termos 
informados.

ÁGUaS DE GaIa, EM,Sa
1ª rEvISÃo orçAMENTAL – IGp 2017
EDoC/2017/48534
Foi presente o documento referido em epígrafe 
que se anexa no final por fotocópia sob o nº 69, 
apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
08.03.2018” 
Deliberação: Deliberado por maioria, por 7 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS/pp, aprovar a 1ª revisão orçamental – IGp 
2017, nos termos informados.

DIVErSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor vice- presidente da Câmara, Eng.º pa-
trocínio Miguel vieira de Azevedo deu início às 

INTErvENçÕES DoS MuNÍCIpES, tendo usado 
da palavra: 
MIMoSA FrEITAS TEIXEIrA – Disse residir num 
bairro social em Canidelo, cuja habitação está 
com problemas de humidade, devido ao arre-
bentamento de um cano. Disse que a Câmara já 
se deslocou ao local várias vezes, sem qualquer 
resolução. Que já tentou falar com o Sr. presi-
dente da Câmara, mas nunca conseguiu.
pEDro ANTÓNIo DAS NEvES oSÓrIo – re-
feriu-se a umas marquises ilegais, dizendo que 
em 1999 comprou uma fração, desconhecendo 
que as marquises e uma varanda estavam ile-
gais. Que em 2016 regularizou a sua situação, 
eliminando as obras que estavam ilegais, con-
forme imposição da Câmara Municipal, contu-
do, a marquise ilegal do seu vizinho mantêm-se 
e nada foi feito. perguntou por que razão a Lei 
não se aplica a todos.
SuSANA MÓNICA rIBEIro pINTo – Disse ha-
bitar numa moradia na rua da Cerâmica de 
valadares e que terá apresentado um pedido 
de limpeza de terreno anexo à sua moradia na 
DMuA, o qual até ao momento ainda não teve 
qualquer resolução. Que a sua habitação já foi 
assaltada inúmeras vezes, devido á falta de lim-
peza do terreno em causa.
o Senhor vice-presidente da Câmara, Eng.º pa-
trocínio Miguel vieira de Azevedo relativamente 
à intervenção da Sr.ª D. Mimosa Freitas Teixeira 
disse haver um litígio com a Gaiurb e a Compa-
nhia de Seguros, a qual não quer suportar nem 
50% dos custos e o relatório da equipa técnica 
da Câmara Municipal não corresponde na tota-
lidade ao que a Sr.ª Munícipe referiu.
No que diz respeito à intervenção do Sr. pedro 
António das Neves osório disse que a Lei apli-
ca-se a todos. Que durante muitos anos o Sr. 
Munícipe e o seu vizinho compactuaram com 
a ilegalidade e depois tentaram chegar a um 
acordo para resolvê-la, mas como não se en-
tenderam, agora culpam a Câmara. Que o Sr. 
Munícipe recebeu uma notificação para remo-
ver a marquise e cumpriu. Que foi igualmente 
enviada uma notificação ao vizinho do Sr. Muní-
cipe, o qual não cumpriu, pelo que, será desen-
cadeado o processo devido pelo incumprimen-
to e aplicada uma contraordenação.
relativamente à intervenção da Sr.ª Munícipe 
D. Susana pinto disse tratar-se de um processo 
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complicado, porque implica a tomada de posse 
de um terreno que está num administrador de 
insolvência e o procedimento está quase con-
cluído, para que a Câmara possa tomar posse 
do terreno e limpá-lo.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 15 minutos, o Senhor vice-presidente 
declarou encerrada a reunião, da qual se elabo-
rou a presente ata aprovada, por unanimidade, 
nos termos do disposto no nº 1 do art.º 34.º do 
CpA e no nº. 1 do art.º 57º do Anexo I da Lei nº. 
75/2013, de 12 de Setembro, bem como do n.º 1 
do art.º 11.º do regimento da Câmara Municipal 
de vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo 
na sua reunião de 2017.10.21.
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido , Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o vice- presidente da Câmara, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo 

C.1. DESPaCHoS

DESPaCHo Nº 11/2018
Mobilidades intercarreiras e intercategorias 
2018
Considerando que,
1. Quando haja conveniência para o interesse 
público, designadamente quando a economia, 
a eficácia e a eficiência dos órgãos ou serviços 
o imponham, os trabalhadores podem ser sujei-
tos a mobilidade, podendo esta operar-se den-
tro do mesmo órgão ou serviço;
2. A mobilidade reveste as modalidades de mo-
bilidade na categoria e mobilidade intercarrei-
ras ou categorias, sendo que a mobilidade in-
tercarreiras ou categorias pode operar-se para 
o exercício de funções não inerentes à catego-
ria de que o trabalhador é titular e inerentes a 
categoria superior da mesma carreira;
3. os trabalhadores a seguir identificados têm 
vindo a exercer funções de complexidade su-
perior à da carreira em que se encontram in-
tegrados, contribuindo dessa forma para o in-
cremento da eficácia e eficiência dos serviços a 
que se encontram vinculados;
4. Se pretende manter e reforçar a qualidade do 
serviço público prestado aos Munícipes, através 
de respostas céleres e com qualidade, conside-
rando ser basilar o aproveitamento racional e 
valorização dos recursos humanos do Municí-
pio que contribuem para aquele desiderato;
5. A existência de postos de trabalho não ocu-
pados no mapa de pessoal em vigor;
Determino, no exercício da competência pre-
vista na alínea a), do n.º 2, do artigo 35º da Lei 
75/2013, de 12 de Setembro, as mobilidades dos 
seguintes trabalhadores:
a) para a categoria de encarregado operacio-
nal, da carreira assistente operacional os traba-
lhadores António José pereira Queirós, António 
pinheiro Barbosa, Fernando Jorge Seabra Car-
doso, José Maria Machado Casal, Manuel Alber-
to Sousa Fernandes, Manuel Azevedo Costa, 
Manuel Domingos G. Marques, Mário Augusto 
pereira e ricardo Manuel rocha Santos;
b) para a categoria e carreira de assistente téc-
nico os trabalhadores Ana paula Gomes Silva e 
Silva, Ana Silva Guimarães Sousa, Cristina Ma-
ria de Sousa pereira e Maria Lurdes pimenta B. 
Loureiro;

C. DESpAChoS E orDENS DE SErvIço
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c) para a categoria e carreira técnico superior 
os trabalhadores Ana Maria Gomes, Elisabete 
Cristina rodrigues Nunes, Joana Maria Calisto 
Miranda, José António Soares Teixeira, José Ilí-
dio resende Faustino, José paulo de oliveira 
Teixeira, Luísa Gomes, Manuel Augusto Alves 
Moreira, Manuel Eduardo da Silva Moura, Maria 
Cândida Cunha Silva, Maria Conceição Guedes 
F. Silva, Maria João da Silva C. Bandeira, Mário 
vicente Sousa da Silva reis e Sónia Inês pimen-
tel Castro rocha.
6. As mobilidades ora determinadas produzem 
efeitos na presente data;
7. os identificados trabalhadores mantêm-se 
integrados nas unidades orgânicas a que se 
encontram afetos, com exceção dos trabalha-
dores Manuel Augusto Alves Moreira e Manuel 
Eduardo da Silva Moura que, na presente data, 
cessam cedência de interesse público, ficando 
integrados na Direção Municipal de urbanismo 
e Ambiente;
8. para determinação da remuneração, cum-
prir-se-á o estabelecido no artigo 153º da LG-
TFp, aprovada em anexo à Lei 35/2014, de 20 
de junho, em conjugação com o n.º 3 do artigo 
38º da Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro, cujos 
efeitos foram prorrogados pelo artigo 20º da 
Lei 114/2017, de 29 de dezembro;
9. o cabimento orçamental encontra-se as-
segurado através da classificação económica 
01010401.
Município de vila Nova de Gaia, 1 de março de 
2018.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DESPaCHo Nº 12/DMIS/2018
Considerando,
A subdelegação de competências que me foi 
conferida pela Senhora vereadora Dra. Elisa Ci-
dade, pelo despacho n.º 63/vEC/2017;
Que nos termos daquele despacho de delega-
ção de competências, foi-me expressamente 
concedida a faculdade de subdelegação.
Assim, ao abrigo dos artigos 44°, 47º e 49º do 
Código do procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de ja-
neiro e no uso da competência que me é con-
ferida pelo artigo 38° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 

75/2013, de 12 de Setembro, subdelego, com 
poderes de subdelegação, na Senhora Diretora 
do Departamento Municipal de Educação, Eng.ª 
Ariana Maria Cachina pinho, no âmbito dos ser-
viços sob a sua responsabilidade orgânica, a se-
guinte competência:
1) Garantir o fornecimento de refeições escola-
res nas escolas do ensino básico e ensino pré-
-escolar, assegurando a gestão dos refeitórios;
2) Exercer as competências previstas na alínea 
b), c) e d) do nº 1 e nº 3, do artigo 5º, e alínea a) 
do nº 1 do artigo 10º do Decreto Lei nº 144/2008 
de 28 de Julho, na sua redação atual, relativas 
à gestão de pessoal não docente das escolas 
básicas e ensino pré-escolar;
3) Assegurar a manutenção e apetrechamento 
dos estabelecimentos de ensino pré-escolar e 
básico do 1º ciclo;
4)promover a aquisição de material didático e 
pedagógico para o apetrechamento das esco-
las;
5) promover o apoio ao prolongamento de ho-
rário;
6) Assegurar o programa de apoio aos alunos 
com necessidades educativas especiais;
7) propor e implementar, após decisão superior, 
as medidas de apoio social no âmbito dos pro-
jetos educativos promovidos pelas escolas do 
1º ciclo do ensino básico e pré-escolar;
8) No âmbito da gestão e de recursos humanos 
afetos ao Departamento Municipal de Educa-
ção, decidir quanto às seguintes matérias:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo in-
teresse do serviço;
- Justificar faltas;
- proceder à homologação da classificação de 
serviço dos funcionários no caso em que o de-
legado não tenha sido notador.
ratifico os atos anteriormente praticados pela 
Senhora Diretora do Departamento Municipal 
de Educação, Engª Ariana Maria Cachina pinho, 
no âmbito das matérias agora subdelegadas.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 01 de 
Março de 2018
A Directora Municipal para a Inclusão Social, 
(vera pacheco, Eng.ª)

DESPaCHo Nº 13/DMT/2018
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-



DESPACHOS E ORDENS DE SERVIÇO

Nº 89 | mARÇO 2018 | BOLETIm mUNICIPAL

40

tigo 42° do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período compreendido en-
tre 26 de março a 29 de março de 2018, delego 
transitoriamente as minhas competências pró-
prias e subdelegadas, no Senhor Eng.º Jorge 
Manuel Dias de Sousa pereira, Técnico Superior.
vila Nova de Gaia, 19 de março de 2018
A Chefe da Divisão de Mobilidade e Transpor-
tes, (Susana paulino)

DESPaCHo Nº 14/DME/2018
Nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 42,° do Código de procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período compreendido en-
tre 26 e 29 de março de 2018, delego transi-
toriamente as minhas competências próprias e 
subdelegadas, no Senhor Eng.º Edgar Amílcar 
vidinhas Correia, Técnico Superior.
vila Nova de Gaia, 20 de março de 2018
A Chefe da Divisão de Manutenção de Equipa-
mentos, (Eng.ª rosa Dias)

DESPaCHo Nº 15/DDE/2018
Considerando,
1. A subdelegação de competências que me foi 
conferida pela Senhora Diretora Municipal para 
a Inclusão Social, Eng.ª vera pacheco, pelo des-
pacho n.º 12/DMIS/2018, de 1 de março;
2. Que nos termos daquele despacho de dele-
gação de competências, foi-me expressamente 
concedida a faculdade de subdelegação;
Ao abrigo dos artigos 44°, 47º e 49º do Código 
do procedimento Administrativo, aprovado em 
anexo ao Decreto-Lei n° 4/2015, de 7 de janeiro 
e no uso da competência que me é conferida 
pelo artigo 38° do regime Jurídico das Autar-
quias Locais (rJAL), aprovado em anexo à Lei 
n° 75/2013, de 12 de Setembro, com as altera-
ções subsequentes:
Subdelego:
1. Na Senhora Chefe de Divisão de Gestão Es-
colar e recursos Educativos, Dr.ª Sandra Maria 
Moreira Gonçalves, no âmbito dos serviços sob 
a sua responsabilidade orgânica, o seguinte:
1.1 Genericamente, executar as deliberações da 
Câmara e os despachos e orientações do pre-

sidente da Câmara e do vereador do pelouro.
1.2 No âmbito da competências previstas na alí-
nea b) do n.º 1, do artigo 5º, do Decreto-Lei n.º 
144/2008 de 28 de Julho, na sua redação atual, 
assegurar o funcionamento dos Jardins de In-
fância do Concelho, no decurso de cada ano le-
tivo, gerindo naquele período, a colocação do 
pessoal não docente (assistentes técnicos e as-
sistentes operacionais), afeto ao Município.
1.3 Ainda no âmbito das competências previstas 
no número anterior, propor e assegurar, após 
decisão superior, a afetação do pessoal não do-
cente, nas interrupções letivas e férias escola-
res bem como, a alocação do mesmo pessoal 
aos Jardins de Infância do Concelho, no início 
de cada ano letivo.
1.4 Exercer as competências previstas no n° 3, 
do artigo 5°, do Decreto-Lei n° 144/2008 de 28 
de Julho, na sua redação atual.
1.5 propor e assegurar, após decisão superior, 
a manutenção e apetrechamento de mobiliário 
dos estabelecimentos de ensino pré-escolar e 
básico do 1° ciclo.
1.6 propor e promover, após decisão superior, 
a aquisição de material didático e pedagógico 
para o apetrechamento das escolas.
1.7 No que concerne á gestão de recursos hu-
manos afetos á Divisão de Gestão Escolar e re-
cursos Educativos, decidir quanto ás seguintes 
matérias:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
b) Justificar faltas.
2. Na Senhora Chefe de Divisão de Ação Social 
Escolar, Doutora Bárbara Diana Cardoso Cama-
rinha de oliveira, no âmbito dos serviços sob 
a sua responsabilidade orgânica, as seguintes 
competências:
2.1 Genericamente, executar as deliberações da 
Câmara e os despachos e orientações do pre-
sidente da Câmara e do vereador do pelouro.
2.2 Acompanhar o execução do(s) contrato(s) 
de aquisição de prestação de serviços de can-
tinas escolares, apresentando-me relatórios so-
bre o sua execução com o periodicidade, míni-
mo de 3 meses.
2.3 propor e implementar, após decisão supe-
rior, as medidas de apoio social no âmbito dos 
projetos educativos promovidos nas escolas do 
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1° ciclo do ensino básico e pré-escolar.
2.4 No âmbito da gestão e de recursos huma-
nos afetos à Divisão de Ação Social Escolar, de-
cidir quanto às seguintes matérias:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
b) Justificar faltas.
ratifico, quanto às matérias ora subdelegadas, 
os atos anteriormente praticados pelas ora sub-
delegatárias.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 21 de 
Março de 2018
A Diretora de Departamento de Educação, 
(Ariana Cachina pinho)

DESPaCHo Nº 16/PCM/2018
Considerando que.
o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na re-
dação dada pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 
de junho, impõe aos serviços e organismos da 
Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações;
Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 
vigor no ordenamento jurídico, bem como in-
centivar a eficiência da gestão autárquica;
A necessidade de desconcentração do exercí-
cio das competências, próprias ou delegadas, 
do presidente da Câmara;
o presidente da Câmara Municipal pode dele-
gar a sua competência nos dirigentes máximos 
das respetivas unidades orgânicas no que res-
peita a diversas matérias previstas na lei, desig-
nadamente, no âmbito da gestão e direção de 
recursos humanos;
A Câmara Municipal, em reunião de 19 de março 
de 2018, aprovou a proposta de Alteração à De-
legação de Competências da Câmara Municipal 
no Senhor presidente da Câmara aprovada na 
reunião de 05 de fevereiro de 2018, visto ain-
da se encontrarem a decorrer vários procedi-
mentos de contratação pública aos quais são 
aplicáveis as regras de contratação anteriores 
às alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
111-B/2017, de 31 de agosto;

Se impõe proceder a pequenos ajustamentos à 
delegação de competências efetuada no início 
do mandato através do meu despacho n.º 4/
pCM/2018.
Assim, ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do 
Código do procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de ja-
neiro e no uso da competência que me é con-
ferida pelo artigo 38° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro;
1. revogo o meu Despacho n.º 4/pCM/2018, de 
07.02.2018;
2. Delego e subdelego, com poderes de subde-
legação e subsubdelegação, na Senhora Direto-
ra Municipal de Administração e Finanças, Dr.ª 
Manuela Fernanda da rocha Garrido, as seguin-
tes competências:
a) Executar as deliberações da Câmara Munici-
pal, inerentes às funções que foram atribuídas e 
que se inserem no âmbito da Direção Municipal 
de Administração e Finanças (DMAF);
b) Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
c) Assinar ou visar a correspondência da Câma-
ra Municipal com destino a quaisquer entidades 
ou organismos públicos;
d) Autorizar termos de abertura e encerramen-
to em livros sujeitos a essa formalidade;
e) Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identi-
dade, idoneidade e justificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou foto-
cópias autenticadas aos interessados relativas 
a processos ou documentos constantes de pro-
cessos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais com respeito 
pelas salvaguardas estabelecidas por lei;
h) remeter, atempadamente, ao Tribunal de 
Contas os documentos que careçam da respe-
tiva apreciação, com exceção dos documentos 
referentes às contas do Município;
i) Assinar e visar apólices de seguros no âmbito 
de contratos anteriormente celebrados e prati-
car todos os demais atos necessários à gestão 
da carteira de seguros;
j) Arquivar processos de ocorrência e de sinis-
tros automóveis com a frota municipal;
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k) promover a liberação de cauções prestadas 
no âmbito das obrigações contratuais;
l) Autorizar a cabimentação e realização de 
despesas orçamentadas até ao montante de 
49.880,00 € (quarenta e nove mil, oitocentos e 
oitenta euros), e as competências previstas nos 
termos do n.º 3 do artigo 109° do Código dos 
Contratos públicos, incluindo, nomeadamente, 
a aprovação dos respetivos convites, progra-
mas de concurso, cadernos de encargos e ad-
judicação;
m) Autorizar o pagamento das despesas rea-
lizadas até ao montante de 250.000,00 euros;
n) Assinar requisições externas de despesa, até 
ao montante de 250.000,00 euros;
o) Aprovar as minutas de adicionais a contratos 
iniciais, relativas a trabalhos complementares e 
serviços complementares;
p) Autorizar a realização e pagamento de des-
pesa em cumprimento de contratos de adesão 
previamente autorizados pelos eleitos locais 
através de despacho ou deliberação, com cor-
reto cabimento legal no orçamento em vigor;
q) As competências que me são atribuídas no 
âmbito do n.º 2 do artigo 7° do Decreto-Lei n° 
433/99, de 26 de outubro, que aprova o Có-
digo de procedimento e processo Tributário 
(CppT), relacionadas com as execuções fiscais, 
nomeando-a responsável pelo órgão da execu-
ção fiscal.
3. Aos procedimentos de contratação pública 
subsumíveis ao regime anterior às alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 
31 de agosto, mantém-se em vigor o Despacho 
n°40/pCM/2017, de 23.10.2017.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 21 de 
março de 2018
o presidente da Câmara, (Eduardo vitor rodri-
gues)

DESPaCHo Nº 17/DaSaE/2018
Considerando,
A subdelegação de competências que me foi 
conferida pela Sra. Diretora Municipal para a In-
clusão Social, Eng.ª vera pacheco, pelo seu des-
pacho n.º 9/DMIS/2018 e 10/DMIS/2018;
Que nos termos daqueles despachos de sub-
delegação de competências, foi-me expressa-
mente concedida a faculdade de subdelegação.
Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 44º, 

47º e 49º do Código do procedimento Adminis-
trativo, aprovado em anexo ao D. L. n.5 4/2015 
de 7 de janeiro, subdelego:
Na Senhora Chefe de Divisão de Ação Social, 
voluntariado e Saúde, Dra. Carla oliveira, no 
âmbito dos serviços sob a sua responsabilidade 
orgânica, as seguintes competências:
1. Despachar todos os assuntos inerentes à Di-
visão, executar as deliberações da Câmara Mu-
nicipal e os despachos e orientações do presi-
dente da Câmara respeitante aos mesmos.
2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa da Divisão e assinar a respetiva corres-
pondência expedida com destino a quaisquer 
entidades particulares.
3. Decidir no âmbito da gestão de recursos hu-
manos afetos à Divisão de Ação Social, volun-
tariado e Saúde, as seguintes matérias:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
b) Justificar faltas;
Na Senhora Chefe de Divisão de Apoio às Em-
presas e ao Emprego, Dra. Maria José Necho, 
no âmbito dos serviços sob a sua responsabili-
dade orgânica, as seguintes competências
1. Despachar todos os assuntos inerentes à Di-
visão, executar as deliberações da Câmara Mu-
nicipal e os despachos e orientações do presi-
dente da Câmara respeitante aos mesmos.
2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa da Divisão e assinar a respetiva corres-
pondência expedida com destino a quaisquer 
entidades particulares.
3. Coordenar o serviço de aferição de pesos e 
medidas.
4. Decidir no âmbito da gestão de recursos hu-
manos afetos à Divisão de Apoio às Empresas e 
ao Emprego, as seguintes matérias:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
b) Justificar faltas;
ratifico os atos anteriormente praticados pelas 
Senhoras Chefes de Divisão, no âmbito das ma-
térias agora subdelegadas.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 22 de 
Março de 2018
A Diretora do Departamento de Ação Social e 
Atividades Económicas, (Cláudia Teixeira)



43

 nº 89 | março 2018 | Boletim municipal

avisos e editais

C.2. orDENS DE SErVIço

orDEM DE SErVIço N.º 7/2018
por necessidade de afetação de recursos huma-
nos no Centro de reabilitação Animal, determi-
no que os assistentes operacionais José Antó-
nio Conceição pinto, com o n° de ordem 1099 
e Lucinda Manuela Alves pinto Costa, com o n° 
de ordem 5688, passem a prestar serviço na-
quele centro, com efeitos imediatos, deixando, 
respetivamente, a divisão de espaços verdes e 
salubridade e o departamento de ambiente e 
parques urbanos.
Município de vila Nova de Gaia, 9 de março de 
2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

D.1. aVISoS

aVS-CMVNG/2018/146
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, ve-
reador do pelouro da Administração Geral Muni-
cipal, no uso das competências delegadas pelo 
Exmo. Sr. presidente da Câmara Municipal de 
vila Nova de Gaia através do despacho n.º 47/
pCM/2017, torna público que por deliberação 
da Dig.ma Câmara Municipal, de 05.03.2018, foi 
determinada a realização do procedimento de 
concurso público para a atribuição temporária, 
de doze lugares destinados à atividade de res-
tauração e bebidas não sedentária, no período 
compreendido entre 15 de Maio e 15 de outu-
bro.
os interessados na ocupação destes lugares 
devem apresentar a sua candidatura no Gabi-
nete de Atendimento ao Munícipe, ou por cor-
reio, em envelope fechado, sob registo e com 
aviso de receção para a seguinte morada: “Mu-
nicípio de vila Nova de Gaia - rua Álvares Ca-
bral, 4400-017 vila Nova de Gaia”, no prazo de 
dez dias após a divulgação do presente Edital.
As zonas onde se localizarão os lugares dispo-
níveis, as condições de ocupação, as instruções 
para a apresentação da candidatura e respe-
tivos critérios de seleção estão identificados 
no programa de procedimento que constitui o 
Anexo I ao presente Edital. As candidaturas de-
verão ser instruídas e obedecer aos critérios aí 
referidos, sob pena de não serem admitidos.
A presente informação não dispensa a leitura 
do programa do procedimento (Anexo I).
para constar se mandou lavrar este Edital, que 
vai ser afixado nestes paços do Concelho, pu-
blicado no sítio da Camara Municipal de vila 
Nova de Gaia na internet (http://www.cm-gaia.
pt), e no Balcão do Empreendedor.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, em 16 
de Março de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.

ANEXo I

ATrIBuIçÃo TEMporÁrIA DE LuGArES 
pArA INSTALAçÃo DE uNIDADES MÓvEIS ou 
AMovÍvEIS pArA A prESTAçÃo DE SErvI-
çoS DE rESTAurAçÃo ou BEBIDAS DE CA-
rÁCTEr NÃo SEDENTÁrIo – STrEET FooD

D. AvISoS E EDITAIS
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proGrAMA Do proCEDIMENTo
1. oBJETo
1.1. Constitui objeto do presente Concurso a 
atribuição do direito de ocupação temporária 
de oito lugares para instalação de unidades mó-
veis ou amovíveis de prestação de serviços de 
restauração ou bebidas de carácter não seden-
tário – Street Food - no concelho de vila Nova 
de Gaia.
1.2. A entidade que preside ao Concurso é o Mu-
nicípio de vila Nova de Gaia.
1.3. As zonas onde se localizarão os lugares a 
atribuir são as seguintes:
Zona 1 - Avenida Diogo Leite – 2 lugares
Zona 2 - Areinhos de Avintes e oliveira do Dou-
ro e Crestuma – 4 lugares
Zona 3 - Marginal Marítima – 2 lugares
Zona 4 - Avenida da república, junto à Estação 
de General Torres – 2 lugares
Zona 5 – Avenida da república, junto ao Jardim 
do Morro – 2 lugares
2. CoNSuLTA Do proCESSo E oBTENçÃo 
DE CÓpIAS
2.1. As peças que constituem o procedimento 
encontram-se disponíveis para consulta, nas 
instalações do Município de vila Nova de Gaia, 
na Divisão de Apoio às Empresas e ao Empre-
go, na Avenida da república, n.º 757, 4400-176 
vila Nova de Gaia, durante o período de expe-
diente, entre as 09.00h e as 17.00h, e no sítio 
internet do Município: http://www.cm-gaia.pt.
2.2. Desde que solicitado até 2 (dois) dias antes 
do termo do prazo fixado para a entrega das 
Candidaturas, os interessados podem obter có-
pias do processo na morada referida no ponto 
anterior.
2.3. É da exclusiva responsabilidade dos candi-
datos a recolha da informação sobre os lugares 
para atribuição, designadamente, as condições 
físicas dos mesmos.
3. pEDIDoS DE ESCLArECIMENTo 
3.1. os pedidos de esclarecimento relativos a 
quaisquer dúvidas deverão ser apresentados, 
por escrito, dentro do primeiro terço do prazo 
fixado para entrega das Candidaturas.
3.2. os esclarecimentos a que se refere o pon-
to anterior são prestados por escrito até ao fim 
do segundo terço do prazo fixado para entrega 
das Candidaturas, disponibilizados no sítio in-
ternet do Município e juntos às peças do proce-

dimento que se encontrem para consulta.
4. CoNDIçÕES DE ADMISSÃo 
4.1. Apenas se podem habilitar ao Concurso 
pessoas singulares ou coletivas habilitadas para 
o exercício da atividade de restauração ou de 
bebidas não sedentária, nos termos do disposto 
na alínea m) do número 1 do artigo 4.º do regi-
me jurídico de acesso e exercício das atividades 
de comércio, serviços e restauração, aprovado 
pelo Decreto- Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro, 
e que não se encontrem em nenhuma das si-
tuações previstas no artigo 55.º do Código dos 
Contratos públicos.
4.2. Não são admitidas pessoas singulares ou 
coletivas que possuam dívidas ao Município.
5. ELEMENToS pArA A INSTruçÃo DAS CAN-
DIDATurAS
5.1. Documentos de habilitação dos candidatos
Todos os candidatos devem apresentar os se-
guintes documentos, sob pena de exclusão:
a) Declaração, elaborada conformidade com o 
modelo constante do Anexo I, na qual o can-
didato indique o seu nome, número fiscal de 
contribuinte, número do bilhete de identidade, 
estado civil e domicílio ou, no caso de se tratar 
de pessoa coletiva, a denominação social, nú-
mero de pessoa coletiva e sede e assinada por 
representante com poderes para o obrigar;
b) Documento comprovativo de que o candida-
to é operador autorizado com acesso ao exer-
cício da atividade de restauração ou de bebi-
das não sedentária, nos termos do disposto na 
alínea m) do número 1 do artigo 4.º do regime 
jurídico de acesso e exercício das atividades 
de comércio, serviços e restauração, aprovado 
pelo Decreto- Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro;
5.2. Documentos que instruem a candidatura
Todos os candidatos devem apresentar, sob 
pena de exclusão: 
a) Formulário de candidatura corretamente 
preenchido;
b) Memória Descritiva do projeto, que descreva 
a atividade a desenvolver e que, nomeadamen-
te refira os aspetos que constituem os critérios 
de seleção;
c) Seguro de responsabilidade civil;
d) Declaração atualizada de responsabilidade 
do técnico de instalação de gás, nos casos apli-
cáveis;
e) Imagens fotográficas gerais e de pormenor 
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que ilustram o equipamento a utilizar, no máxi-
mo de 10 imagens por candidatura;
f) Imagens elucidativas do layout interior e ex-
terior do equipamento móvel ou amovível e in-
dicação da área do mesmo;
g) Imagens elucidativas das embalagens a uti-
lizar;
h) Declaração de honra do candidato onde in-
dique o número de postos de trabalho a criar;
6. ENTrEGA DAS CANDIDATurAS
6.1. A entrega de Candidaturas será até às 
17h00, do 10.º dia a contar da data de divulga-
ção do edital;
6.2. As Candidaturas são remetidas pelo cor-
reio em envelope opaco e fechado, sob registo 
e com aviso de receção para a seguinte mora-
da: “Município de vila Nova de Gaia – rua Ál-
vares Cabral, 4400-017 vila Nova de Gaia”, ou 
entregues por mão própria, pelos candidatos 
ou seus representantes, no Gabinete de Apoio 
ao Munícipe;
6.3. Se o envio das Candidaturas for efetuado 
pelo correio ou entregue em local diferente do 
indicado no ponto anterior, os candidatos são 
os únicos responsáveis pelos atrasos que por-
ventura se verifiquem, não constituindo motivo 
de reclamação o fato da entrega das Candida-
turas ocorrer já depois de esgotado o prazo fi-
xado para a entrega das mesmas.
7. EXCLuSÕES
7.1. Constituem causas de exclusão das candi-
daturas:
a) A existência de dívidas ao Município;
b) A não apresentação dos documentos exigi-
dos nos pontos 5.1 e 5.2., do presente programa;
c) A não apresentação da Candidatura até à 
data limite fixada no ponto 6.1. do presente pro-
grama.
7.2. para os lugares sitos na Avenida Diogo Lei-
te, constituem ainda causas de exclusão:
d) candidaturas cujos equipamentos sejam ali-
mentados por geradores elétricos ;
e) candidaturas cujos equipamentos detenham 
área seja superior a 4 m2.
8. JÚrI Do CoNCurSo
A avaliação das Candidaturas será efetuada por 
um Júri nomeado para o efeito, constituído por 
3 membros efetivos e 2 suplentes, sem prejuí-
zo de, por razões de funcionalidade, poder ser 
prestado apoio por quaisquer outros funcioná-

rios municipais, ou de, em caso de falta ou im-
pedimento, de qualquer dos membros efetivos, 
o presidente do Júri designar substituto.
9. CrITÉrIoS DE SELEçÃo
9.1. o critério no qual se baseia a atribuição é o 
da candidatura melhor classificada, consideran-
do os seguintes fatores de avaliação e respetiva 
ponderação:
a) Design inovador e qualidade do equipamen-
to (QA): 25%
b) Experiência na prestação de serviços restau-
ração e bebidas em condições similares(E): 25%
c) Sazonalidade dos produtos a comercializar 
(Sp): 25%
d) Criação de postos de trabalho (pT):25%
9.2. Em relação aos fatores referidos em a), a 
avaliação será efetuada de acordo com a se-
guinte escala e atributos:

9.3. Em relação ao fator referido em b) conside-
ra-se a seguinte escala e ponderação:
- Existência de experiência anterior em presta-
ção de serviços similar – 25%
- Ausência de experiência anterior em presta-
ção de serviços similar – 0%
9.4. Em relação ao fator referido em c) consi-
deram-se sazonais os produtos alimentares re-
lacionados com a época, excluindo-se bebidas 
alcoólicas.
9.5. Em relação ao fator referido em d), a ava-
liação será efetuada de acordo com a seguinte 
escala e atributos:
1 emprego- 10%
2 empregos- 15%
3 empregos-25%
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9.6. A classificação final (CF) a atribuir a cada 
candidato será calculada pela seguinte fórmula:
CF = QA + QM + Sp + pT,
procedendo-se à ordenação decrescente das 
candidaturas segundo a classificação obtida.
9.7. A cada candidato apenas poderá ser atri-
buído um lugar por zona.
10. NÃo ATrIBuIçÃo
Não há lugar a atribuição se não tiverem sido 
apresentadas candidaturas válidas e quando 
existam fundados indícios de conluio entre os 
candidatos ou outra causa justificativa.
11.CAuçÃo
o candidato a quem foi atribuído provisoria-
mente o lugar, procederá ao pagamento de 
uma caução de 500,00€ (quinhentos euros) 
ao Município de vila Nova de Gaia, no prazo de 
cinco dias a contar da data em que a atribuição 
se considera definitiva.
12.ATrIBuIçÃo DEFINITIvA
Compete à Câmara Municipal deliberar sobre 
a atribuição dos lugares em reunião ordinária, 
tornando-se esta definitiva.
13. LICENçA DE oCupAçÃo
13.1. Atribuído o lugar para a instalação de uni-
dades móveis ou amovíveis de prestação de 
serviços de restauração ou bebidas de carácter 
não sedentário é emitida licença que titula o di-
reito de ocupação.
13.2. A licença a que se refere o número ante-
rior, não renovável, é concedida a título pessoal 
e precário, intransmissível a qualquer título.
13.3. A licença para ocupação do lugar atribuído 
será válida pelo período compreendido entre 15 
de Maio e 15 de outubro, não renovável.
14. ÁrEA E LIMITES DA oCupAçÃo
14.1. A área a ocupar nas Zonas referidas no 
ponto 1.3. será marcada no local, depois da atri-
buição definitiva a que se refere o ponto 12.
14.2. A ocupação do espaço é circunscrita ex-
clusivamente à área que consta da licença, não 
sendo permitido colocar qualquer objeto fora 
desse espaço.
14.3. A Câmara Municipal pode, no decurso do 
contrato e a requerimento do interessado, de-
cidir o aumento da área de ocupação, a pagar 
pelo valor da adjudicação inicial.
15. horÁrIo DE FuNCIoNAMENTo
os titulares da licença exercerão a atividade 7 
dias por semana, no horário compreendido en-

tre as 11h00 e as 22h00.
16. prAZo DE pAGAMENTo
16.1. o pagamento da taxa municipal aplicável 
deverá efetuar-se até ao dia 10 do mês a que 
respeite.
17. oBrIGAçÕES Do AGENTE ECoNÓMICo
17.1. o agente económico ao qual venha a ser 
atribuído o direito de ocupação de local de ven-
da, obriga-se a cumprir com o estipulado na le-
gislação aplicável ou que venha a entrar em vi-
gor durante o prazo da licença, nomeadamente 
o disposto no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de 
Janeiro e as regras constantes do Capítulo III do 
Anexo II ao regulamento (CE) n.º 852/2004, do 
parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 
Abril de 2004.
17.2. Caso se detetem quaisquer incumprimen-
tos à legislação em vigor, os mesmos são de-
nunciados à autoridade competente pela fisca-
lização na área, designadamente, da segurança 
alimentar e económica.
18. rESpoNSABILIDADE Do AGENTE ECoNÓ-
MICo 
18.1. São da responsabilidade do agente econó-
mico as despesas inerentes à elaboração das 
Candidaturas.
18.2. São da exclusiva responsabilidade do 
agente económico quaisquer danos causados 
em pessoas ou bens, aquando no exercício da 
respetiva atividade económica no lugar que lhe 
foi atribuído.
18.3. São da responsabilidade do agente econó-
mico as despesas relacionadas com o forneci-
mento de energia elétrica, água e gás.
19. rELoCALIZAçÃo E EXTINçÃo DE LuGA-
rES
por motivos de interesse público, devidamente 
fundamentado, poderá o Município proceder à 
relocalização ou extinção de lugares atribuídos.
20. Foro CoMpETENTE
para todas as questões emergentes do procedi-
mento será competente o Tribunal Administra-
tivo e Fiscal do porto.
21. prEvALÊNCIA
Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lu-
gar o programa do procedimento e em segun-
do lugar a candidatura do adjudicatário.
22. LEGISLAçÃo ApLICÁvEL
Ao presente procedimento é aplicável o Códi-
go do procedimento Administrativo aprovado 
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pela Lei n.º 42/2014, de 11 de Julho, o regime 
Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades 
de Comércio, Serviços e restauração publica-
do em anexo ao Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 
de Janeiro e o regime jurídico do património 
Imobiliário público aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 280/2007, de 07 de Agosto.
Data de publicitação: 21/03/2018

D.2. EDITaIS

EDT-CMVNG/2018/101
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmº Se-
nhor presidente da Câmara através do despa-
cho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 2017
TorNA pÚBLICo que, a próxima reunião pú-
blica vai ter lugar no dia 19 de março de 2018, 
segunda-feira, pelas 16,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara Municipal de vila Nova de 
Gaia, aprovado em reunião de 25 de outubro 
de 2013, os Munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, devem inscrever-
-se na receção da Câmara até às 17 horas da 
terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 19.03.2018.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de Gaia, 22 de fevereiro de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 01/03/2018

EDT-CMVNG/2018/110
(proc. 1251/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-

mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 19/01/2018, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua Arca de Noé, ao lado do n.º 
657, da freguesia de Canidelo, deste município, 
da intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento Mu-
nicipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública do Município de vila Nova de Gaia. 
Mais se notifica que, de acordo com o disposto 
nos art.º 121.º e 122.º, do Código de procedimento 
Administrativo, dispõe(m) de 10 dias úteis para 
apresentar as alegações, que entender(em) por 
convenientes, face ao teor da intenção, que ora 
lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
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30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1251/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.-
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/5116
vila Nova de Gaia, 14-02-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 06/03/2018

EDT-CMVNG/2018/111
(proc. 1317/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 06/02/2018, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na ruA DE pALhAIS, poente do n.º 
300, da freguesia de GrIJÓ E SErMoNDE, des-
te município, da intenção desta autoridade ad-
ministrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
e demais resíduos, existentes no referido ter-

reno, promovendo, entre outros, a proliferação 
de insetos e animais rastejantes, e constituindo, 
por conseguinte, um foco de insalubridade e 
de insegurança (risco de incêndio) no local, em 
violação do disposto no art.º 33.º do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública do Município de vila Nova 
de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comu-
nicada converte-se em ordem efetiva, devendo 
cumprir com o determinado no prazo que lhe 
foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Mais se adverte para a obrigatoriedade de, em 
cumprimento do disposto no nº 2, do art.º 15º, 
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do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28/06, e no pe-
ríodo aí indicado no nº 1 do art. 153 da Lei nº 
114/17 de 29/12 (até 15 de Março) se proceder 
à execução da necessária faixa de gestão de 
combustível de acordo com as normas contan-
tes do anexo do referido Decreto-Lei, isto sob 
pena de constatado o incumprimento da referi-
da gestão de combustível, proceder esta edili-
dade, por fim, e por moto próprio, à realização 
dos trabalhos de gestão de combustível em fal-
ta com custos a seu cargo.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1317/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/6148
vila Nova de Gaia, 22-02-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 06/03/2018

EDT-CMVNG/2018/112
(proc. 250/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do artigo 112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 09/01/2018, ao abrigo da subde-

legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua vieira pinto, junto ao nº 75, da 
freguesia de oliveira do Douro, deste municí-
pio, da intenção desta autoridade administrati-
va ordenar, a execução, a promover no prazo de 
15 dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento Mu-
nicipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública do Município de vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos artigos 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, devendo cumprir com o determi-
nado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
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As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(250/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/5905
vila Nova de Gaia, 21-02-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 06/03/2018

EDT-CMVNG/2018/113
(proc. 560/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 11/12/2017, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 

reais sobre o terreno, sito na rua de Diu, conti-
guo ao nº97, e com  acesso pela a rua do Bairro 
da ramada Alta, junto ao nº33ª, da freguesia de 
oliveira do Douro, deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 560/SAL/2017, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de Gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 
disposto no artigo 6.º do novo Código de pro-
cedimento Administrativo.
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A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 580/SAL/2017 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício GAIurB, em frente 
ao Cais de Gaia), união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/6575
vila Nova de Gaia, 27-02-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 06/03/2018

EDT-CMVNG/2018/114
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado 
MANuEL GuEDES pErEIrA, com última mora-
da conhecida na rua de São Miguel olival, n.º 

241 - olival, na qualidade de proprietário con-
forme consta na Conservatória do registo de 
Automóveis, de que a polícia Municipal de vila 
Nova de Gaia removeu no dia 29/01/2018, ao 
abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, da 
praceta do Cardal, freguesia de São Félix da 
Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito na rua 
do passadouro, Freguesia da Madalena, o veí-
culo Ligeiro de passageiros, marca Fiat modelo 
regata 70, matrícula Jp-97-95, por se encon-
trar estacionado em infração ao art.º163º do Có-
digo da Estrada.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital, que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e um outro publi-
citado no Boletim Municipal.
proc. n.º 032/DpM/vA/2018.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/659
vila Nova de Gaia, 06-03-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 07/03/2018

EDT-CMVNG/2018/116
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado 
CArLoS ALBErTo MELo FErrEIrA DA SILvA, 
com última morada conhecida na rua Arman-
do Tavares, n.º 190, bloco 2, 3.º Dt.º - valadares, 
na qualidade de proprietário conforme consta 
na Conservatória do registo de Automóveis, 
de que a polícia Municipal de vila Nova de Gaia 
removeu no dia 02/02/2018, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, da rua António 
Ferreira Fiandor, freguesia de Mafamude, para 
o Estaleiro Municipal, sito na rua do passadou-
ro, Freguesia da Madalena, o veículo Ligeiro de 
passageiros, marca Seat modelo Alhambra, ma-
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trícula 40-34-oF, por se encontrar estacionado 
em infração ao art.º163º do Código da Estrada.
Dispõe o notificado do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes.
E para constar se faz o presente Edital, que vai 
ser afixado num dos escaparates existentes no 
átrio dos paços do Concelho, e um outro publi-
citado no Boletim Municipal.
proc. n.º 059/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/660
vila Nova de Gaia, 06-03-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 07/03/2018

EDT-CMVNG/2018/117
(proc.212/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumprimen-
to do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 19/01/2018, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito rua Agro de Baixo, traseiras do nº 59, 
da freguesia de vilar do paraíso e Mafamude, 
deste município, da intenção desta autoridade 

administrativa ordenar a execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existen-
te e remoção dos resíduos sobrantes, verdes 
ou outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de Gaia, conceden-
do-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Mais se informa que, de acordo com o disposto 
nos art.ºs 121.º e 122.º, nº. 1, do Código de pro-
cedimento Administrativo (CpA), dispõe de 10 
dias úteis para apresentar, por escrito, as ale-
gações que entender por convenientes, face ao 
teor da intenção que agora lhe é comunicada.
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, à qual deverá dar cumprimento no 
prazo de 15 dias úteis, que lhe veio a ser conce-
dido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a ordem, 
promover-se-á a tomada de posse administra-
tiva do imóvel com vista à execução coerciva 
da ordem proferida e incumprida, nos termos 
do disposto no n.º 2 do artigo 149.º e seguintes 
do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, 
ainda aplicável por força do disposto no artigo 
6.º do novo Código de procedimento Adminis-
trativo.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
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tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). .
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. .
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 212/SAL/2017 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício GAIurB, em frente 
ao Cais de Gaia), união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
Mais se adverte para a obrigatoriedade de, em 
cumprimento do disposto no nº 2 e 3, do art. 
15º, do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28/06, e no 
período aí indicado se proceder à execução da 
necessária faixa de gestão de combustível de 
acordo com as normas contantes do anexo do 
referido Decreto-Lei, isto sob pena de consta-
tado o incumprimento da referida gestão de 
combustível, proceder esta edilidade, por fim, 
e por moto próprio, à realização dos trabalhos 
de gestão de combustível em falta com custos 
a seu cargo.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/5088
vila Nova de Gaia, 14-02-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 07/03/2018

EDT-CMVNG/2018/120*
Dr. MIGuEL MArQuES DE LEMoS roDrI-
GuES, ADMINISTrADor DE “ÁGuAS DE GAIA, 
EM, S.A.”

- TorNA pÚBLICo nos termos do n.º 1 do art.º 
17º do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de agosto, 
os resultados obtidos nas análises efetuadas à 
água destinada a consumo humano de 1 de ou-
tubro a 31 de dezembro de 2017.
vila Nova de Gaia, 01 de março de 2018.
o Conselho de Administração, Águas de Gaia, 
EM, SA
Data de publicitação: 08/03/2018
*ver mapas nas últimas páginas do boletim

EDT-CMVNG/2018/121
(proc. 460/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento de polícia Municipal da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despacho 
n.º 58/vMM/2017, de 9 de novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do n.º 1 do art.º 112.º do Código de proce-
dimento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através 
da afixação do presente Edital, de que, por des-
pacho do Senhor vereador do pelouro da Fis-
calização Municipal, de 30 de janeiro de 2018, 
foi proferida, nos termos do disposto no n.º 2, 
do art.º 149.º e ss. do DL n.º 442/91, de 15 de 
novembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, 
aplicável por força do disposto no art.º 6.º, do 
DL n.º 4/2015, de 07/01, decisão de tomada de 
posse administrativa do imóvel, sito na Traves-
sa do pinheiral, ao Lado do n.º 84, da fregue-
sia de Canidelo, deste concelho, com efeitos a 
partir do próximo dia 10 de abril de 2018, pelas 
09h30m, e pelo período estritamente necessá-
rio ao cumprimento da execução coerciva da 
ordem de limpeza/corte da vegetação espon-
tânea excessiva presente no terreno e posterior 
remoção ou eliminação de todos os sobrantes 
vegetais a produzir ou existentes, bem como 
de outros tipos de resíduos aí presentes, em 
violação do disposto no art.º 33º e alínea b), 
do art.º 49º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de Gaia, proferida de 16/05/2016 por 
despacho da Exma. Sr.ª vereadora do pelouro 
do Ambiente, Maria Mercês Duarte ramos Fer-
reira, ao abrigo da subdelegação de competên-
cias atribuída pelo despacho nº. 147/pCM/2013, 
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de 01/11/2013, do Exmº Sr. presidente da Câma-
ra, no âmbito do processo n.º 1194/2015 DEvS 
(atual proc. 460/SAL/2016). 
Com efeito, por despacho de 16 de maio de 
2016, da Exma. Senhora vereadora, Eng.ª Mer-
cês Ferreira, veio a ser ordenado aos proprie-
tários, arrendatários, usufrutuários ou entidade 
que a qualquer título detivesse(m) o terreno, 
que procedesse(m), no prazo de 20 dias úteis, 
à limpeza/corte da grande densidade de ve-
getação, existente no terreno, sito na Travessa 
do pinheiral, ao Lado do n.º 84, da freguesia de 
Canidelo, deste concelho, em virtude do seu es-
tado violar o disposto no art.º 33.º e alínea b), 
do art.º 49.º, do regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública de 
vila Nova de Gaia.
ora, a ordem proferida veio a ser-lhes devida-
mente notificada, por via de edital afixado, nos 
locais de estilo, em 04/07/2016.
Não obstante, veio a verificar-se, esgotado o 
prazo fixado para o efeito e de acordo com in-
formação prestada, por último, pelos serviços 
de fiscalização, na sequência de deslocação 
efetuada ao local, em 23/02/2018, que a ordem 
proferida não veio a ser cumprida, o que legi-
tima, ora, o recurso à execução coerciva da or-
dem proferida.
Mais se adverte, nos termos do disposto no n.º 
2, do art.º 157.º, do DL n.º 442/91, de 15 de no-
vembro, alterado pelo DL n.º 61/96, de 31/01, de 
que as quantias, relativas às despesas realiza-
das no âmbito da execução coerciva, incluindo 
quaisquer indemnizações ou sanções pecuniá-
rias, que a Administração tenha de suportar 
para o efeito, serão de conta dos infratores.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/7615
vila Nova de Gaia, 03-06-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 07/03/2018

EDT-CMVNG/2018/123
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se 
faz publicidade à Ata nº 03 respeitante à reu-

nião ordinária realizada no dia 5 de fevereiro 
de 2018, 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 Mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2017/10/21.
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, 5 de março de 2018
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 12/03/2018

EDT-CMVNG/2018/124
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 40/89
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação).
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017.
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 22 
de fevereiro de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 40/89 para o lote n.º 
17, requerido em nome de SArA MArIA SArAI-
vA DuArTE, que tem como objetivo a constru-
ção de telheiro junto ao limite posterior do lote, 
com 6,5m2 e a alteração da altura dos muros 
de vedação frontal e de meação com o lote 19.
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 indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 254/18 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)
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Data de publicitação: 12/03/2018

EDT-CMVNG/2018/127
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificado 
MANuEL ANTÓNIo CASTro SILvA, arrenda-
tário da habitação sita na rua Quinta do Fa-
cas, bloco 5, entrada 51, 1.º Dt.º, freguesia de 
São Félix da Marinha, deste Concelho, de que 
na sequência da deliberação da Câmara Muni-
cipal de 05 de Fevereiro de 2018, foi ordenado 
o despejo imediato do seu agregado familiar 
e respetivos bens, naquela morada, sendo-lhe 
concedido o prazo de 90 (noventa) dias segui-
dos, contados da data de afixação do presente 
Edital, para desocupar voluntariamente a habi-
tação, deixando-a livre de pessoas e de bens, 
entregando para o efeito a respetiva chave da 
habitação na “Gaiurb, EM”, rua Capitão Leitão, 
nº 94 4400-168 vila Nova de Gaia, sob pena de 
o não fazendo, o mesmo ser executado pelas 
autoridades policiais
Tal deliberação camarária, fundamentou-se na 
Inf. n.º 23.17.DAJ.hAB, e respetivo relatório fi-
nal, cujas cópias do processo se encontram à 
disposição, a serem levantadas na “Gaiurb, EM”, 
rua Capitão Leitão, nº 94 4400-168 vila Nova 
de Gaia

para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/632
vila Nova de Gaia, 06-03-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/03/2018

EDT-CMVNG/2018/129
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica por este meio notificada MA-
TILDE LopES rIBEIro, arrendatária da habita-
ção sita na rua do Monte Grande, bloco 8, n.º 
263., 1.º Dt.º, freguesia de olival deste Concelho, 
de que na sequência da deliberação da Câmara 
Municipal de 08 de Janeiro de 2018, foi ordena-
do o despejo imediato do seu agregado familiar 
e respetivos bens, naquela morada, sendo-lhe 
concedido o prazo de 90 (noventa) dias segui-
dos, contados da data de afixação do presente 
Edital, para desocupar voluntariamente a habi-
tação, deixando-a livre de pessoas e de bens, 
entregando para o efeito a respetiva chave da 
habitação na “Gaiurb, EM”, rua Capitão Leitão, 
nº 94 4400-168 vila Nova de Gaia, sob pena de 
o não fazendo, o mesmo ser executado pelas 
autoridades policiais.
Tal deliberação camarária, fundamentou-se nos 
factos relatados, e cujas cópias do processo se 
encontram à disposição, a serem levantadas na 
“Gaiurb, EM”, rua Capitão Leitão, nº94 4400-
168 vila Nova de Gaia.
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/538
vila Nova de Gaia, 26-02-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 13/03/2018

EDT-CMVNG/2018/132
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 98/82
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
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tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 19 
de fevereiro de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 98/82 para o lote n.º 
4, requerido em nome de DIoGo FILIpE DIAS 
BArBoSA, que tem como objetivo:
a) Alteração da área de implantação, de 96,4m2 
para 124,6m2;
b) Alteração da área de construção, de 192,8m2 
para 245,2m2;
c) Definição de cave com 117,9m2, destinada a 
garagem ou comércio/serviços;
d) Definição de anexo (facultativo) com 58,9m2.
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 indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 5627/17 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)

Data de publicitação: 13/03/2018

EDT-CMVNG/2018/133
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 29/95
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eduardo vítor rodrigues, presidente da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, FAZ SABEr 
através do presente Edital, em cumprimento do 
seu despacho proferido em 26 de fevereiro de 
2018, que nos termos do disposto no artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com as sucessivas alterações, foi apresentado 
um pedido de alteração da licença de lotea-
mento n.º 29/95 para o lote 33, requerido em 
nome de ArMANDA MANuELA DoS SANToS 
MorEIrA, que tem como objetivo:
- A ampliação do piso do r/chão da moradia 
edificada no local no âmbito do processo de 
obras n.º 884/98, com a licença de utilização 
n.º 119/03;
- A relocalização dos muros de vedação do lote 
33 voltados a rua padre António Joaquim Fer-
reira, designadamente na zona de acesso ao 
piso do r/chão.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
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da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 782/18 estará disponível para con-
sulta, no Serviço de Atendimento da GAIurB, 
E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 16.30h.
o presidente, (Eduardo vítor rodrigues)

Data de publicitação: 13/03/2018

EDT-CMVNG/2018/136
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 05 respeitante à 
reunião ordinária realizada no dia 5 de março 
de 2018, 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 Mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2017/10/21. 
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de Gaia, 7 de março de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 13/03/2018

EDT-CMVNG/2018/138
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 01/90
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 1 
de março de 2018, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com as sucessivas alterações, que 
foi apresentado um pedido de alteração da li-
cença de loteamento n.º 01/90 para o lote I, re-
querido em nome de oLGA FErNANDA Bor-
DELo DE CArvALho pErEIrA, que tem como 
objetivo o aumento da área de implantação da 
habitação e o aumento da área de construção 
da habitação, ao nível da cave, do r/chão e do 
andar.
para efeito do disposto no n.º 3 do citado artigo 
27.º ficam os proprietários dos lotes constantes 
do referido alvará de loteamento notificados 
para se pronunciarem sobre a alteração indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 613/17 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)



Avisos e editAis

Nº 89 | mArço 2018 | BoLetim mUNiCiPAL

58

Data de publicitação: 19/03/2018

EDT-CMVNG/2018/139
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 55/86
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 1 
de março de 2018, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com as sucessivas alterações, que 
foi apresentado um pedido de alteração da li-
cença de loteamento n.º 55/86 para o lote n.º 
33, requerido em nome de JoAQuIM DA SILvA 
MorEIrA, que tem como objetivo a regulari-
zação da habitação unifamiliar de acordo com 
o projeto aprovado e edificado no local e a re-
gularização do volume anexo, destinado a ga-
ragem e arrumos, com 51,60m2.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 pro-

nunciarem sobre a alteração indicada, no prazo 
de 10 dias.
o processo n.º 6322/17 estará disponível 
para consulta, 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: 19/03/2018

EDT-CMVNG/2018/140
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 12/93
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 2 
de março de 2018, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com as sucessivas alterações, que 
foi apresentado um pedido de alteração da li-
cença de loteamento n.º 12/93 para os lotes 8 
e 9, requerido em nome de SANDrA TAvArES 
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NoGuEIrA, que tem como objetivo:
a) Alteração da área do lote 8, de 642m2 para 
735,5m2, resultante da anexação de 93,5m2 do 
lote 9;
b) Alteração da área do lote 9, de 447m2 para 
353,5m2, resultante da desanexação de 93,5m2 
do lote 8;
c) Em resultado da alteração de áreas dos lotes, 
é proposta a diminuição da área de implanta-
ção da edificação do lote 9 e consequente alte-
ração da sua área de construção;
d) regularização da edificação existente no 
lote 8, de acordo com o projeto aprovado no 
âmbito do processo de obras n.º 341/96;
e) Anulação dos anexos no lote 8;
f) Anulação do alpendre no lote 9, em conse-
quência do aumento da área do lote 8.
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 indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 5451/17 estará disponível 
para consulta, 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: 19/03/2018

EDT-CMVNG/2018/142
(proc. 493/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 06/02/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na rua da Seada, 
frente ao nº 51, Freguesia pedroso e Seixezelo, 
deste município, da intenção desta autoridade 
administrativa ordenar a execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existen-
te e remoção dos resíduos sobrantes, verdes 
ou outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de Gaia, conceden-
do-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias úteis. 
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Mais se informa que, de acordo com o disposto 
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nos art.ºs 121.º e 122.º, nº. 1, do Código de pro-
cedimento Administrativo (CpA), dispõe de 10 
dias úteis para apresentar, por escrito, as ale-
gações que entender por convenientes, face ao 
teor da intenção que agora lhe é comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, à qual deverá dar cumprimento no 
prazo de 15 dias úteis, que lhe veio a ser conce-
dido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a ordem, 
promover-se-á a tomada de posse administra-
tiva do imóvel com vista à execução coerciva 
da ordem proferida e incumprida, nos termos 
do disposto no n.º 2 do artigo 149.º e seguintes 
do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, 
ainda aplicável por força do disposto no artigo 
6.º do novo Código de procedimento Adminis-
trativo.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Código 
de procedimento Administrativo poderá o pro-
cesso de fiscalização n.º proc. 493/SAL/2016  
ser consultado nas instalações da Divisão de 
Fiscalização e Contraordenações, sitas no Lar-
go de Aljubarrota, 13 (edifício GAIurB, em 
frente ao Cais de Gaia), união de Freguesias de 
Santa Marinha e São pedro da Afurada, em dias 
úteis, no horário compreendido entre as 09:00 
e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-

blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/6449
vila Nova de Gaia, 26-02-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/03/2018

EDT-CMVNG/2018/143
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Ata nº 04 respeitante à reunião 
pública realizada no dia 19 de fevereiro de 2018, 
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, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2017/10/21.
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, 16 de março de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 21/03/2018

EDT-CMVNG/2018/147
(proc. 221/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do artigo 112º do Código de proce-
dimento Administrativo (aprovado pelo Decre-
to-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afi-
xação do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
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Monteiro, em 06/02/2018, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito no ângulo da rua do Carregal com 
rua do paranho, da freguesia de Canelas, deste 
município, da intenção desta autoridade admi-
nistrativa ordenar, a execução, a promover no 
prazo de 15 dias úteis, dos trabalhos de corte/
abate de árvores e limpeza de o terreno, das 
árvores de médio/grande porte (mimosas), 
arbustos, silvas e outros tipos de vegetação e 
demais resíduos, existentes no referido terreno, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, um foco de insalubridade e perigo 
de incêndio no local, em violação do disposto 
no artigo 33.º e alínea b), do artigo 49º, do re-
gulamento Municipal de resíduos Sólidos ur-
banos e Limpeza pública do Município de vila 
Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde pú-
blica, sendo que, de acordo com o disposto na 
alínea b) do art.º 49.º, do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
resulta ademais, do disposto na alínea b) do 
art.º 49.º, do referido regulamento, que a ma-
nutenção em quintais, pátios, logradouros e 
terrenos contíguos ou próximos dos prédios, 
de árvores, arbustos, silvados, sebes ou resí-
duos de qualquer espécie, que possam consti-
tuir perigo de incêndio e ou de saúde pública, 
constitui infração contraordenacional, passível 
de coima graduada de uma vez até um máximo 
de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos artigos 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 

escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, devendo cumprir com o determi-
nado no prazo que lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(221/SAL/2017) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/8595
vila Nova de Gaia, 03-12-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/03/2018

EDT-CMVNG/2018/147
(proc. 1366/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
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competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 06/02/2018, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua das Barreiras, traseiras do nº 
355, Freguesia de Grijó e Sermonde, deste mu-
nicípio, da intenção desta autoridade adminis-
trativa ordenar, a execução, a promover no pra-
zo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação e 
demais resíduos, existentes no referido terreno, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, um foco de insalubridade e de in-
segurança (risco de incêndio) no local, em vio-
lação do disposto no art.º 33.º do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública do Município de vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comu-
nicada converte-se em ordem efetiva, devendo 
cumprir com o determinado no prazo que lhe 
foi concedido. 

Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Mais se deverá advertir a referida proprietária 
para a obrigatoriedade de, em cumprimento 
do disposto no nº 2, do art.º 15º, do Decreto-
-Lei nº 124/2006 de 28/06, e no período in-
dicado no nº 1 do art.º 153 da Lei nº 114/17 de 
29/12 (até 15 de Março)  proceder à execução 
da necessária faixa de gestão de combustível 
de acordo com as normas contantes do anexo 
do referido Decreto-Lei, isto sob pena de cons-
tatado o incumprimento da referida gestão de 
combustível, proceder esta edilidade, por fim, 
e por moto próprio, à realização dos trabalhos 
de gestão de combustível em falta, com custos 
a seu cargo.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1366/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/6291
vila Nova de Gaia, 23-02-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 21/03/2018



63

 nº 89 | março 2018 | Boletim municipal

avisos e editais

EDT-CMVNG/2018/148
(proc. 1366/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 06/02/2018, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua das Barreiras, traseiras do nº 
355, Freguesia de Grijó e Sermonde, deste mu-
nicípio, da intenção desta autoridade adminis-
trativa ordenar, a execução, a promover no pra-
zo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação e 
demais resíduos, existentes no referido terreno, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, um foco de insalubridade e de in-
segurança (risco de incêndio) no local, em vio-
lação do disposto no art.º 33.º do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública do Município de vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde pú-
blica, sendo que, de acordo com o disposto na 
alínea b) do art.º 49.º, do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 

Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comu-
nicada converte-se em ordem efetiva, devendo 
cumprir com o determinado no prazo que lhe 
foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Mais se deverá advertir a referida proprietária 
para a obrigatoriedade de, em cumprimento do 
disposto no nº 2, do art. 15º, do Decreto-Lei nº 
124/2006 de 28/06, e no período indicado no 
nº 1 do art. 153 da Lei nº 114/17 de 29/12 (até 15 
de Março)  proceder à execução da necessá-
ria faixa de gestão de combustível de acordo 
com as normas contantes do anexo do referi-
do Decreto-Lei, isto sob pena de constatado 
o incumprimento da referida gestão de com-
bustível, proceder esta edilidade, por fim, e por 
moto próprio, à realização dos trabalhos de 
gestão de combustível em falta, com custos a 
seu cargo.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1366/SAL/2017) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
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16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/6291
vila Nova de Gaia, 23-02-2018

EDT-CMVNG/2018/152
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 3, do art.º 
40º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, as 
reuniões ordinárias são quinzenais e realizam-
-se na primeira e terceira segunda-feira de cada 
mês com início, a primeira reunião, às 15.00 ho-
ras e a segunda reunião às 16.00 horas. 
Nas terceiras segundas-feiras de cada mês as 
reuniões são públicas. 
os munícipes interessados em participar nas 
reuniões públicas, devem inscrever-se, na re-
ceção da Câmara, até às 17 horas da terça-feira 
imediatamente anterior à reunião pública, refe-
rindo nome, morada e assunto a tratar.
Quando a segunda-feira coincidir com dia feria-
do, a reunião é transferida, sendo possível, para 
o primeiro dia útil da semana seguinte.
A seguir publica-se o Mapa de reuniões ordi-
nárias, fazendo parte integrante do mesmo. 

por ser verdade e a fim de ser tornado público 
se fez o presente Edital que anula e substitui o 
anterior (EDTCMvNG2018_8) e que vai ser afi-
xado no átrio Municipal.
vila Nova de Gaia, 21 de março de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 22/03/2018

EDT-CMVNG/2018/153
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro no 
uso das competências delegadas pelo Exmº Se-
nhor presidente da Câmara através do despa-
cho nº 47/pCM/2017 de 27 de outubro de 2017
TorNA pÚBLICo que a próxima reunião pú-
blica vai ter lugar no dia 16 de abril de 2018, 
segunda-feira, pelas 16,00 horas.
Nos termos do disposto no artigo 7.º do regi-
mento da Câmara Municipal de vila Nova de 
Gaia, aprovado em reunião de 25 de outubro 
de 2013, os Munícipes interessados em intervir 
no período aberto ao público, devem inscrever-
-se na receção da Câmara até às 17 horas da 
terça-feira imediatamente anterior à reunião 
pública agendada para aquele dia 16.04.2018.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de Gaia, 22 de março de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 22/03/2018
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EDT-CMVNG/2018/156
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Ata nº 05 respeitante à reunião 
ordinária realizada no dia 5 de março de 2018, 
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, apro-
vado pelo Executivo na reunião de 2017/10/21.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de Gaia, 22 de março de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 23/03/2018

EDT-CMVNG/2018/157
(proc. 1190/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 19/01/2018, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito junto ao nº 160 da rua do pisão, da 
união de Freguesias de pedroso/Seixezelo, 

deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1190/SAL/2016, de execução de tra-
balhos de limpeza, corte de material vegetal 
existente e remoção dos resíduos sobrantes, 
verdes ou outros quaisquer, do terreno de que é 
legal detentor(a), em cumprimento do dispos-
to nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regula-
mento Municipal de resíduos Sólidos urbanos 
e Limpeza pública de vila Nova de Gaia, conce-
dendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
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se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Mais se adverte para a obrigatoriedade de pro-
mover nos termos e no período referido nos 
n.ºs 2 e 3 do art.º 15.º do D.L.124/2006, à execu-
ção da necessária faixa de gestão de combustí-
veis, sob pena de decorrido o referido período 
e constatada a respetiva inexecução promover 
esta autoridade em último ratio, à execução 
coerciva com custos a seu cargo dos trabalhos 
em falta.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1190/SAL/2016) poderá ser consultado junto 
da Divisão de Fiscalização e Contraordenações, 
no edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, 
EM, sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de 
Gaia), em dias úteis, no horário compreendido 
entre as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 
16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/5815
vila Nova de Gaia, 20-02-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/03/2018

EDT-CMVNG/2018/158
(proc. 155/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 

do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumprimen-
to do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 11/12/2017, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua Fonte do Carvalhinho, junto ao 
n.º 59 ( lado Norte ), da união de freguesias de 
Grijó e Sermonde, deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 155/SAL/2017, de execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existen-
te e remoção dos resíduos sobrantes, verdes 
ou outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de Gaia, conceden-
do-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias úteis. 
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do 
artigo 124.º do Código de procedimento Admi-
nistrativo, é dispensada a audiência dos inte-
ressados, justificada pela necessidade urgente 
e imperiosa de remover a situação de grave in-
salubridade, de perigo de incêndio e de risco 
acrescido para a saúde pública que decorre da 
densidade, altura e qualidade da vegetação e 
ainda da constatação de circunstancialismos, 
meteorológicos ou de localização do imóvel, 
que potenciam a possibilidade de ocorrência 
concreta e efetiva de resultados danosos para 
pessoas e bens e ainda para o interesse público 
em presença. 
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Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a or-
dem, promover-se-á, imediatamente, a tomada 
de posse administrativa do imóvel com vista à 
execução coerciva da ordem proferida e incum-
prida, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
149.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, ainda aplicável por força do 
disposto no artigo 6.º do novo Código de pro-
cedimento Administrativo.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes para o efeito, me-
diante a elaboração de um auto de posse onde, 
para além de se identificar o ato aqui expresso, 
se especificam demais elementos que se reve-
lem por pertinentes elencar.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 155/SAL/2017 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício GAIurB, em frente 
ao Cais de Gaia), união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/6759
vila Nova de Gaia, 28-02-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/03/2018

EDT-CMVNG/2018/159
(proc. 908/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital e em cumprimen-
to do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 19/01/2018, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na Travessa de S. vicente, lado direito 
do nº 136 -, freguesia de Grijó, deste município, 
deste município, da intenção desta autoridade 
administrativa ordenar a execução de trabalhos 
de limpeza, corte de material vegetal existen-
te e remoção dos resíduos sobrantes, verdes 
ou outros quaisquer, do terreno de que é legal 
detentor(a), em cumprimento do disposto nos 
artigos 33.º e 49.º, alínea b), do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública de vila Nova de Gaia, conceden-
do-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias úteis.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
Mais se informa que, de acordo com o disposto 
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nos art.ºs 121.º e 122.º, nº. 1, do Código de pro-
cedimento Administrativo (CpA), dispõe de 10 
dias úteis para apresentar, por escrito, as ale-
gações que entender por convenientes, face ao 
teor da intenção que agora lhe é comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, à qual deverá dar cumprimento no 
prazo de 15 dias úteis, que lhe veio a ser conce-
dido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a ordem, 
promover-se-á a tomada de posse administra-
tiva do imóvel com vista à execução coerciva 
da ordem proferida e incumprida, nos termos 
do disposto no n.º 2 do artigo 149.º e seguintes 
do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, 
ainda aplicável por força do disposto no artigo 
6.º do novo Código de procedimento Adminis-
trativo.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Mais se adverte para a obrigatoriedade de, em 
cumprimento do disposto no nº 2 e 3, do art.º 
15º, do Decreto-Lei nº 124/2006 de 28/06, e no 
período aí indicado se proceder à execução da 
necessária faixa de gestão de combustível de 
acordo com as normas contantes do anexo do 
referido Decreto-Lei, isto sob pena de cons-
tatado o incumprimento da referida gestão d 
combustível, proceder esta edilidade, por fim, 
e por moto próprio, à realização dos trabalhos 
de gestão de combustível em falta com custos 
a seu cargo.

Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo pode-
rá o processo de fiscalização n.º proc. 908/
SAL/2017 ser consultado nas instalações da Di-
visão de Fiscalização e Contraordenações, sitas 
no Largo de Aljubarrota, 13 (edifício GAIurB, 
em frente ao Cais de Gaia), união de Fregue-
sias de Santa Marinha e São pedro da Afurada, 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/5770
vila Nova de Gaia, 20-02-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/03/2018

EDT-CMVNG/2018/160
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 47/pCM/2017, DE 27 DE ouTu-
Bro DE 2017
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 06 respeitante 
à reunião pública realizada no dia 19 de março 
de 2018, 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 Mu-
nicipal, aprovado pelo Executivo na reunião de 
2017/10/21. 
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de Gaia, 22 de março de 2018.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 26/03/2018

EDT-CMVNG/2018/161
(proc. 991/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-



69

 nº 89 | março 2018 | Boletim municipal

avisos e editais

pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art. 112º do Código de procedi-
mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 07/03/2018, ao abrigo da subde-
legação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 27 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua de Suas vilas, entre o nº 97 e 
nº 159, da Freguesia da Madalena, deste municí-
pio, da intenção desta autoridade administrati-
va ordenar, a execução, a promover no prazo de 
15 dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 
resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), 
ambos do regulamento Municipal de resíduos 
Sólidos urbanos e Limpeza pública do Municí-
pio de vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde pú-
blica, sendo que, de acordo com o disposto na 
alínea b) do art.º 49.º, do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional. 
resulta ademais, do disposto na alínea b) do 
art.º 49.º, do referido regulamento, que a ma-
nutenção em quintais, pátios, logradouros e 
terrenos contíguos ou próximos dos prédios, 
de árvores, arbustos, silvados, sebes ou resí-
duos de qualquer espécie, que possam consti-
tuir perigo de incêndio e ou de saúde pública, 

constitui infração contraordenacional, passível 
de coima graduada de uma vez até um máximo 
de cinco vezes o salário mínimo nacional.
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Mais se adverte para a obrigatoriedade de, em 
cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 15º 
do Decreto-lei nº 124/2006 de 28 de junho, e 
no período referido no nº 1, do artigo 153º, da 
Lei nº 114/2017, de 29/12 (até 15 de março de 
2018) proceder à execução da competente fai-
xa de gestão de combustíveis de acordo com 
as normas constantes do anexo ao referido De-
creto-lei, sob pena de constatada a respetiva 
inexecução, proceder esta edilidade, de forma 
coerciva e com custos a seu cargo, à sua reali-
zação.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(991/SAL/2017) poderá ser consultado junto da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
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as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/8540
vila Nova de Gaia, 03-12-2018 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 26/03/2018

EDT-CMVNG/2018/163
(proc.1117/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do n.º 1 e no n.º 3 do artigo 112.º do Código de 
procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, atra-
vés da afixação do presente Edital e em cum-
primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 6/03/2018, ao abri-
go da subdelegação de competências cons-
tante do despacho n.º 47/pCM/2017 de 27 de 
outubro, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
reais sobre o terreno, sito na prACETA JoSÉ 
SANTIAGo, JuNTo Ao N.º 292 - prAIA DA 
GrANJA, deste município, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa orde-
nar a execução de trabalhos de limpeza, corte 
de material vegetal existente e remoção dos re-
síduos sobrantes, verdes ou outros quaisquer, 
do terreno de que é legal detentor(a), em cum-
primento do disposto nos artigos 33.º e 49.º, alí-
nea b), do regulamento Municipal de resíduos 
Sólidos urbanos e Limpeza pública de vila 
Nova de Gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o 
prazo de 15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no sobredito 

artigo 33.º que é proibida a existência de árvo-
res, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradouros 
dos prédios rústicos ou urbanos quando consti-
tuam perigo de incêndio ou para a saúde públi-
ca, cuja violação, de acordo com o disposto na 
alínea b) do artigo 49.º do citado regulamento, 
constitui contraordenação, passível de coima 
graduada de uma vez até um máximo de cinco 
vezes o salário mínimo nacional.
Mais se informa que, de acordo com o disposto 
nos art.ºs 121.º e 122.º, nº. 1, do Código de pro-
cedimento Administrativo (CpA), dispõe de 10 
dias úteis para apresentar, por escrito, as ale-
gações que entender por convenientes, face ao 
teor da intenção que agora lhe é comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á automaticamente em or-
dem efetiva, à qual deverá dar cumprimento no 
prazo de 15 dias úteis, que lhe veio a ser conce-
dido.
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
de 15 dias sem que se mostre cumprida a ordem, 
promover-se-á a tomada de posse administra-
tiva do imóvel com vista à execução coerciva 
da ordem proferida e incumprida, nos termos 
do disposto no n.º 2 do artigo 149.º e seguintes 
do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, 
ainda aplicável por força do disposto no artigo 
6.º do novo Código de procedimento Adminis-
trativo.
Mais se adverte que os custos e todas as quan-
tias relativas às despesas a realizar no âmbito 
da execução coerciva, incluindo quaisquer in-
demnizações ou sanções pecuniárias que a au-
toridade administrativa careça de suportar para 
o efeito, serão imputados ao(à)(s) infrator(a)
(s). 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias, em cumprimento do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 88.º do Código de procedi-
mento Administrativo. 
Caso opte(m) por proceder à limpeza volun-
tária do terreno, deverá(ão) comunicá-lo, por 
qualquer meio, aos serviços de fiscalização da 
Divisão de Fiscalização e Contraordenações 
deste município.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Código 
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de procedimento Administrativo poderá o pro-
cesso de fiscalização n.º proc. 1117/SAL/2017 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício GAIurB, em frente 
ao Cais de Gaia), união de Freguesias de Santa 
Marinha e São pedro da Afurada, em dias úteis, 
no horário compreendido entre as 09:00 e as 
12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/8712
vila Nova de Gaia, 13-03-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 26/03/2018

EDT-CMVNG/2018/164
(proc. 597/SAL/2017)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
58/vMM/2017, de 09 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 47/
pCM/2017, de 27 de outubro, proferido pelo 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida pela Câmara Municipal 
na reunião de 21 de outubro de 2017.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
creto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da 
afixação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 11/12/2017, ao abrigo da sub-
delegação de competências constante do des-
pacho n. 47/pCM/2017 de 23 de outubro, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua António rodrigues da rocha, 
junto ao nº 175, da união de Freguesias de Ma-
famude e vilar do paraíso, deste município, da 
intenção desta autoridade administrativa or-
denar, a execução, a promover no prazo de 15 
dias úteis, da limpeza da vegetação e demais 

resíduos, existentes no referido terreno, promo-
vendo, entre outros, a proliferação de insetos e 
animais rastejantes, e constituindo, por conse-
guinte, um foco de insalubridade e de insegu-
rança (risco de incêndio) no local, em violação 
do disposto no art.º 33.º do regulamento Mu-
nicipal de resíduos Sólidos urbanos e Limpeza 
pública do Município de vila Nova de Gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando constituam 
perigo de incêndio ou para a saúde pública, 
sendo que, de acordo com o disposto na alínea 
b) do art.º 49.º, do citado regulamento, consti-
tui contraordenação, passível de coima gradua-
da de uma vez até um máximo de cinco vezes o 
salário mínimo nacional. 
Mais se notifica que, de acordo com o dispos-
to nos art.ºs 121.º e 122.º, do Código de pro-
cedimento Administrativo, dispõe(m) de 10 
dias úteis para apresentar as alegações, que 
entender(em) por convenientes, face ao teor da 
intenção, que ora lhe(s) veio a ser comunicada. 
Caso não sejam apresentadas alegações por 
escrito, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
presente notificação, a intenção agora comuni-
cada converter-se-á em ordem efetiva, deven-
do cumprir com o determinado no prazo que 
lhe foi concedido. 
Mais se notifica que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a manu-
tenção da situação de insalubridade e insegu-
rança detetada, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 2 do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL n.º 
61/96, de 31/01, aplicável por força do disposto 
no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será to-
mada posse administrativa do terreno com vis-
ta à execução coerciva dos trabalhos. 
As quantias relativas às despesas realizadas no 
âmbito da execução coerciva, incluindo quais-
quer indemnizações ou sanções pecuniárias, 
que a administração tenha de suportar para o 
efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(597/SAL/2017) poderá ser consultado junto da 
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Divisão de Fiscalização e Contraordenações, no 
edifício da Gaiurb – urbanismo e habitação, EM, 
sito no Largo Aljubarrota, 13 (ao Cais de Gaia), 
em dias úteis, no horário compreendido entre 
as 09:00 e as 12:00 e entre as 14:00 e as 16:00. 
para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2018/6069
vila Nova de Gaia, 22-02-2018
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/03/2018

EDT-CMVNG/2018/165
TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento de policia Municipal, no uso das 
competências subdelegadas pelo Exmo. Se-
nhor vereador Dr. Manuel Monteiro, por Despa-
cho n.º 58/vMM/2017 de 09 de Novembro:
Faz saber, que fica ao abrigo do art.º 166 do 
Código da Estrada, por este meio notificada 
BLuE FIT – proMoçÃo IMoBILIÁrIA E CoNS-
TruçÕES, LDA, com última sede conhecida na 
rua Santos pousada, 696 - porto - Mafamude, 
na qualidade de proprietária conforme consta 
na Conservatória do registo de Automóveis, 
de que a polícia Municipal de vila Nova de Gaia 
removeu no dia 22/01/2018, ao abrigo do art.º 
164º do Código da Estrada, da rua da Carvalho-
sa, freguesia de Santa Marinha, para o Estaleiro 
Municipal, sito na rua do passadouro, Fregue-
sia da Madalena, o veículo Ligeiro de passagei-
ros, marca MG, modelo 1.8, matrícula 02-04-SE, 
por se encontrar estacionado em infração ao 
art.º50 nº 1 alínea a) do Código da Estrada
Dispõe a notificada do prazo de 30 dias, con-
tados do dia seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para a reclamação do referido 
veículo, sob pena do mesmo ser considerado 
abandonado e adquirido pela Autarquia, con-
forme o previsto no n.º 4 do art.º 165.º do Có-
digo da Estrada, com as consequências daí re-
sultantes
E para constar se faz o presente Edital que vai 
ser afixado no escaparate do átrio dos paços 
do Concelho
proc. nº 228/DpM/vA/2018
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2018/885
vila Nova de Gaia, 24-03-2018 

Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 27/03/2018

EDT-CMVNG/2018/166
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 121/83
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
9 de março de 2018, e nos termos do dispos-
to no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, com as sucessivas alterações, 
que foi apresentado um pedido de alteração da 
licença de loteamento n.º 121/83 para o lote n.º 
6, requerido em nome de ANA BEATrIZ pAuLA 
DA CoSTA, que tem como objetivo a alteração 
da tipologia para habitação bifamiliar e a regu-
larização do volume anexo, destinado a gara-
gem, no logradouro posterior.
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 indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 4909/17 estará disponível 
para consulta, no Serviço de Atendimento 
da GAIurB, E.M., nos dias úteis, das 9.00h às 
16.30h.
o vice-presidente (Eng.º patrocínio Azevedo)
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Data de publicitação: 27/03/2018

EDT-CMVNG/2018/168
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 3/98
(Notificação aos proprietários dos lotes cons-
tantes do alvará de loteamento ao abrigo do 
n.º 4 do artigo 7.º do regulamento Municipal de 
urbanização e Edificação)
Eng.º patrocínio Miguel vieira Azevedo, vice-
-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 44/pCM/2017, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 27 
de outubro de 2017. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 5 
de março de 2018, e nos termos do disposto no 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com as sucessivas alterações, que 
foi apresentado um pedido de alteração da li-
cença de loteamento n.º 3/98 para o lote n.º 5, 
requerido em nome de GAIATErrAS-TErrA-
pLENAGENS, LDª, que tem como objetivos:
a) Alteração da área de implantação da edifi-
cação principal de 102m2 para 129,90m2, resul-
tante do aumento da sua profundidade;
b) Alteração da área de construção da edifica-
ção principal de 216m2 para 259,80m2;
c) Alteração da área de implantação dos ane-
xos, passando a apresentar a área de 58,50m2;
d) Manutenção da cave facultativa.

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 indica-
da, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 3910/17 estará disponível 
para consulta, 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: 27/03/2018
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