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ASSEMBLEIA

A.1. mINUtA DA AtA 59
Aos catorze dias do mês de setembro do ano 
de dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal 
de vila Nova de Gaia, reunida em Sessão ordi-
nária, tomou as seguintes deliberações: 
1) Foram as Ata nº. 57 de 22.06.2017 e nº 58 
de 13.07.2017, aprovadas por unanimidade, de 
acordo com o n.º 3 do Art.º 34.º do CpA. 
2) Foram, no período de Antes da ordem do 
Dia, votados os seguintes documentos: 
a) Foi um voto de pesar “pelo falecimento do 
Bispo do porto D. António Francisco dos San-
tos”, apresentado pela Mesa da Assembleia Mu-
nicipal e por todos os Grupos Municipais, apro-
vado por unanimidade e tendo sido observado 
um minuto de silêncio. 
b) Foi um voto de Saudação “Aos Trabalhado-
res de Gaia em Luta”, apresentado pelo Grupo 
Municipal da CDu, rejeitado por Maioria, com 
06 votos contra Movimento Independente 
“Juntos por Gaia”, 36 abstenções (15 do pS, 12 
do Grupo Municipal dos presidentes de Junta 
de Freguesia do pS, 07 do pSD e 02 do CDS-
-pp) e 05 votos a favor (03 da CDu, 01 do BE 
e 01 do Movimento Independente Gulpilhares/
valadares).
3) No período da ordem do Dia, foram tomadas 
as seguintes deliberações: 
1. Foi o ponto 4.1. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto ao plano Municipal da Juventude”, 
retirado da ordem de Trabalhos pelo Senhor 
presidente da Câmara Municipal em Exercício. 
2. Foi o ponto 4.2. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao plano Municipal de Desenvol-
vimento Social de vila Nova de Gaia 2017-2021”, 
retirado da ordem de Trabalhos pelo Senhor 
presidente da Câmara Municipal em Exercício. 
3. Foi o ponto 4.3. da ordem de Trabalhos “pla-
no para a Igualdade de Género, Cidadania e 
Não Discriminação 2017-2021”, retirado da or-
dem de Trabalhos pelo Senhor presidente da 
Câmara Municipal em Exercício. 
4. Foi o ponto 4.4. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao projeto de regulamento do 
Exercício da Atividade de Guarda-Noturno no 
Município de vila Nova de Gaia e respetiva nota 
justificativa”, retirado da ordem de Trabalhos 

pelo Senhor presidente da Câmara Municipal 
em Exercício. 
5. Foi o ponto 4.5. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto ao projeto de regulamento do 
Licenciamento Municipal de Atividades Diver-
sas e respetiva nota justificativa”, retirado da 
ordem de Trabalhos pelo Senhor presidente da 
Câmara Municipal em Exercício.
6. Foi o ponto 4.6. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à redução do valor das taxas li-
quidadas pela obra de alteração de fachada, no 
valor de € 442,00 (quatrocentos e quarenta e 
dois euros), solicitado por rosa Maria da Silva 
vieira – proc. n.º 4842/16 – pL, união de Fre-
guesias de Serzedo e perosinho”, aprovado por 
unanimidade. 
7 Foi o ponto 4.7. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Mu-
nicipal quanto à retificação da deliberação da 
Câmara Municipal de 15.05.2017 e revogação 
da deliberação da Assembleia Municipal de 
13.07.2017 relativa à desafetação do domínio 
público para o domínio privado municipal da 
parcela de terreno com a área de 55.51 m2, sita 
na rua Dr. Avelino da Costa, Lugar de Branda-
riz, união de Freguesias de Serzedo e perosi-
nho”, aprovado por unanimidade. 
8. Foi o ponto 4.8. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à desafetação do domínio público 
para o domínio privado municipal de parte da 
parcela de terreno com área de 1 045,00 m2, 
sito no Lugar de Laborim, união de Freguesias 
de Mafamude e vilar do paraíso, onde se en-
contra implantado o Jardim de Infância da pal-
meira, omisso na matriz predial e descrito na 
Segunda Conservatória do registo predial de 
vila Nova de Gaia sob parte do número 895”, 
aprovado por unanimidade. 
9. Foi o ponto 4.9. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à desafetação do domínio público 
para o domínio privado municipal da parcela 
de terreno com a área de 150,00 m2, sita na 
rua da Guarda, união de Freguesias de Grijó 
e Sermonde, omissa na matriz predial rústica e 
urbana e parte do prédio descrito na Segunda 
Conservatória do registo predial de vila Nova 
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de Gaia sob o número 3087-Grijó e que é parte 
do Lote 7 do loteamento titulado pelo Alvará 
n.º 127/83, o qual foi expropriado para integra-
ção nos acessos sanitários de vila Mova de Gaia 
(troço entre a rua da Guarda e o troço 3) e au-
torizar a alienação da referida parcela de terre-
no ao requerente António Domingues da rocha 
Leite”, aprovado por unanimidade. 
10. Foi o ponto 4.10. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto à desafetação do domínio 
público para o domínio privado municipal da 
parcela de terreno com a área de 4.000,00 m2, 
sito na rua da Tapada, Lugar de Laborim de 
Cima, união de Freguesias de Mafamude e vilar 
do paraíso, onde se encontra implantada a Es-
cola EB 1 de Laborim de Cima, inscrita na matriz 
predial urbana da referida união de Freguesias 
sob o artigo p 10676 e que é parte do prédio 
descrito na Segunda Conservatória do regis-
to predial de vila Nova de Gaia sob o número 
936-Mafamude”, aprovado por unanimidade. 
11. Foi o ponto 4.11. da ordem de Trabalhos “Dis-
cussão e votação da proposta da Câmara Muni-
cipal quanto à Declaração de Interesse público 
Municipal do estabelecimento industrial do tipo 
3, solicitado por “Carpintaria Jarmofil, Lda” – 
proc. n.º 2959/17 – rI, união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma”, aprovado 
por unanimidade.
12. Foi o ponto 4.12. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à Declaração de Interesse pú-
blico Municipal do estabelecimento industrial 
do tipo 3, solicitado por Francisco José pereira 
dos Santos – proc. n.º 3018/17 – rI, união de 
Freguesias de pedroso e Seixezelo”, aprovado 
por unanimidade. 
13. 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 de 
estabelecimento industrial do tipo 3, solicitado 
por António Silva pereira – proc. n.º 3571/17 – rI, 
Freguesia de Arcozelo”, aprovado por unanimi-
dade. 
14. Foi o ponto 4.14. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto à Declaração de Interesse 
público Municipal do pedido de regularização 

de ampliação de estabelecimento industrial do 
tipo 3, solicitado por Isaías oliveira Dias – proc. 
n.º 3227/17 – rI, união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma”, aprovado por unani-
midade. 
15. Foi o ponto 4.15. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à Declaração de Interesse pú-
blico Municipal do pedido de regularização de 
estabelecimento industrial destinado a opera-
ções de gestão de resíduos, solicitado por Ber-
nardo Silvério de Jesus Silva – proc. n.º 3668/17 
– rI, Freguesia de Arcozelo”, aprovado por 
unanimidade. 
16. Foi o ponto 4.16. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto à Declaração de Interesse 
público Municipal do pedido de regularização 
de ampliação de estabelecimento industrial do 
tipo 3, solicitado por Manuel Gonçalves da Cos-
ta – proc. n.º 3700/17 – rI, Freguesia de Avin-
tes”, aprovado por unanimidade. 
17. Foi o ponto 4.17. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à Declaração de Interesse pú-
blico Municipal do pedido de regularização de 
estabelecimento industrial do tipo 3, solicitado 
por “Constantino dos Santos pereira Metalúrgi-
ca – unipessoal Lda” – proc. n.º 3256/17 – rI, 
Freguesia de Avintes”, aprovado por unanimi-
dade. 
18. Foi o ponto 4.18. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto à Declaração de Interesse 
público Municipal do pedido de regularização 
de estabelecimento industrial do tipo 3, solici-
tado por “José paulino Cardoso Lda” – proc. n.º 
3717/17 – rI, Freguesia de Arcozelo”, aprovado 
por unanimidade. 
19. Foi o ponto 4.19. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câma-
ra Municipal quanto à Declaração de Interesse 
público Municipal do pedido de regularização 
de estabelecimento industrial do tipo 3, solici-
tado por “ribeiro Soares & Filho Lda” – proc. n.º 
3680/17 – rI, união de Freguesias de pedroso e 
Seixezelo”, aprovado por unanimidade. 
20. Foi o ponto 4.20. da ordem de Trabalhos 
“Discussão e votação da proposta da Câmara 
Municipal quanto à Declaração de Interesse pú-
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blico Municipal do pedido de regularização de 
estabelecimento industrial do tipo 3, solicitado 
por “Toyota Caetano portugal SA” – proc. n.º 
3672/17 – rI, Freguesia de oliveira do Douro”, 
aprovado por unanimidade. 
21. Foi aditado na ordem de Trabalhos, depois 
de cumprido o disposto no n.º 2 do Art.º 50.º da 
Lei n.º 75/13, de 12 de Setembro, como ponto 
4.21. da ordem de Trabalhos “Discussão e vo-
tação da proposta da Câmara Municipal quan-
to à Declaração de Interesse público Municipal 
do pedido de regularização de estabelecimen-
to industrial do tipo 3, solicitado por António 
Emanuel Dias Lopes – proc. n.º 3646/17 – rI, 
Freguesia de Avintes”, que foi aprovado por 
unanimidade. 
22. Foi Apreciada a Informação Escrita do 
Exmo. Senhor presidente da Câmara Municipal 
e da situação financeira do Município. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 00 horas e 44 minu-
tos do dia 15 de setembro de 2017, da qual se 
lavrou a presente 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.

b.1. AtA 16
rEuNIÃo orDINÁrIA DA CâMArA MuNICI-
pAL rEALIZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE GAIA EM 04 DE SETEMBro 
DE 2017
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues;
- o Senhor vereador, Firmino Jorge Anjos pe-
reira;
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar;
- o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo;
- A Senhora vereadora, Dr.ª Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira;
- A Senhora vereadora, Dr.ª Maria Cândida oli-
veira;
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro;
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto;
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda.
AuSÊNCIAS JuSTIFICADAS NoS TErMoS DA 
ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 
12 DE SETEMBro: 
- A Senhora vereadora, Engª Maria Mercês Du-
arte ramos Ferreira e o Senhor vereador, Dr. 
Delfim Manuel Magalhães de Sousa.
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues.
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Diretora Municipal de Administração e Fi-
nanças, Dra. Manuela Garrido.
horA DA ABErTurA: 15h00.
horA DE ENCErrAMENTo: 15h30.

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pin-
to apresentou o ponto prévio que a seguir se 
transcreve:
“voTo DE CoNGrATuLAçÃo
A Equipa da Família pereira, constituída pelo 
pai Cesário e filho Abílio, residentes na Fregue-
sia de vilar do paraíso, concelho de vila Nova 
de Gaia, no passado dia 2 de setembro de 2017, 
alcançaram um feito inédito no mundo Colum-
bófilo.
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Na prova destinada à participação dos campe-
ões gerais das coletividades portuguesas, na 
campanha desportiva de 2016, o pombo correio 
com a anilha nº 7410004/17, voou para o lugar 
mais alto do pódio, ao ter alcançado uma média 
de 922,6468 m/m. o resultado deu-lhe a vitória 
na prova e, simultaneamente, o 1º lugar na lista 
de todos os pombos a nível mundial, no campe-
onato internacional de columbofilia – Mira 2017.
por este feito alcançado, apresento um voto de 
Congratulação, pela importância que o aconte-
cimento representa para o Mundo Columbófilo 
Nacional e para vila Nova de Gaia.
vila Nova de Gaia, 4 de setembro de 2017.
p’lo vereador
Elísio pinto”

poNTo prÉvIo Nº 2
o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pin-
to apresentou o ponto prévio que a seguir se 
transcreve:
“red Bull Air race
Fim de semana de Grandiosa Festa e de orgu-
lho!
uma palavra de agradecimento e reconheci-
mento na pessoa do Exmo. Senhor presidente 
da Câmara, pela extraordinária organização.
Importa relevar a Boa organização, em particu-
lar no âmbito da Segurança, tendo em conta os 
vários acontecimentos.
vila Nova de Gaia, deu mais uma vez uma pro-
va da sua enorme capacidade na realização de 
grandes eventos e a importância que a cidade 
de Gaia, ao chegar a Todo o Mundo.
As 850 mil pessoas que assistiram ao evento e 
o impacto em todo o Mundo, a curto e médio 
prazo, toda a economia regional continuará a 
beneficiar do evento.
GAIA ToDo uM MuNDo”

poNTo prÉvIo Nº 3
o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pin-
to apresentou o ponto prévio que a seguir se 
transcreve:
“Sendo uma das últimas reuniões de Câmara, 
não posso esquecer da importância que teve 
na minha formação esta nova experiência, que 
sobretudo me enriqueceu, quer no aspeto hu-
mano quer no político.
Deixo uma palavra de gratidão a todos pela for-

ma elevada como sempre me trataram.
Estou ciente que emprestei o melhor de mim 
mesmo, pelo que estou de consciência tranqui-
la.
um Bem-haja!”

poNTo prÉvIo Nº 4
o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro colocou a questão da urgência na 
transferência dos duodécimos para as Juntas 
de Freguesia.

PreSIDÊNCIA/VereAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 15 DA 
rEuNIÃo DE CâMArA (pÚBLICA) rEALIZA-
DA EM 21 DE AGoSTo DE 2017
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a Ata nº 15 da reunião 
de Câmara (pública) realizada em 21 de Agosto 
de 2017. 
os Senhores vereadores, Dr. José Guilherme 
Saraiva de oliveira Aguiar e Engª Maria Mercês 
Duarte ramos Ferreira não votaram, em virtude 
de não terem participado na reunião de Câmara 
de 21 de Agosto de 2017.
CoNTrATo-proGrAMA DE DESENvoLvI-
MENTo DESporTIvo A CELEBrAr ENTrE o 
MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E o SporT 
CLuB Do porTo - ApoIo FINANCEIro pArA 
AQuISIçÃo DE EQuIpAMENTo (EMBArCA-
çÃo – ShELL DE 8)
EDoC/2017/43580
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
22.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo a celebrar entre o Município de vila 
Nova de Gaia e o Sport Club do porto, tendo 
por objeto a atribuição de apoio financeiro para 
aquisição de equipamento (embarcação – Shell 
de 8) para a prática de modalidade de remo, 
nos termos apresentados.
propoSTA DE ALTErAçÃo Ao proToCoLo 
DE CoopErAçÃo CELEBrADo ENTrE o Mu-
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NICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA E o BANCo 
SANTANDEr ToTTA, S.A.
EDoC/2017/31086
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
22.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de alteração ao protocolo 
de Cooperação celebrado entre o Município de 
vila Nova Gaia e o Banco Santander Totta, SA., 
no dia 19 de outubro de 2016, nos termos pro-
postos.
propoSTA DE ADESÃo Do MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE GAIA Ao pACTo DE MILÃo
EDoC/2017/45691
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
22.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de adesão do Município de 
vila Nova de Gaia ao pacto de Milão.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à Assembleia Municipal.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE GAIA 
E MASTEr-D.
EDoC/2017/34514
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
5, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
22.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a celebração do acordo de colabora-
ção entre o Município de vila Nova de Gaia e a 
entidade formadora Master-D, para acolhimen-
to de estágios curriculares na área de Auxiliar 
de veterinária, a decorrer no Centro de reabili-
tação Animal.
propoSTA pArA A rEALIZAçÃo Do EvENTo 
“BEEr SuNSET” A rEALIZAr No JArDIM Do 
Morro, EM SETEMBro DE 2017, BEM CoMo E 
pEDIDo DE rEDuçÃo DE TAXAS MuNICIpAIS, 
SoLICITADo por pEDro GIL DE vASCoNCE-
LoS
EDoC/2017/45035

Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
6, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
22.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a realização do evento “Beer Sunset”, 
a realizar no Jardim do Morro em setembro e 
dispensa de pagamento em 50% do valor das 
taxas municipais, nos termos propostos.
pEDIDo DE CEDÊNCIA Do ESpAço CorpuS 
ChrISTI pArA A rEALIZAçÃo DE uM ESpE-
TÁCuLo “SANTA MArINhA uMA ESTÓrIA”, 
SoLICITADo pELA TuNA MuSICAL DE SANTA 
MArINhA.
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
7, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
22.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência gratuita do Espaço Corpus 
Christi para o Espetáculo “Santa Marinha uma 
Estória”, solicitado pela Tuna Musical de Santa 
Marinha, nos termos informados.

DePArtAmeNto PoLICIA mUNICIPAL
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA rELATIvA À LICENçA DE ESpETÁCu-
LoS DE NATurEZA DESporTIvA ou DE DI-
vErTIMENToS pÚBLICo, No vALor DE € 
12,00 (DoZE EuroS), rELATIvA À FESTA DE 
SANTA MArINhA DE SEIXEZELo, SoLICITADo 
pELA FÁBrICA IGrEJA pAroQuIAL FrEGuE-
SIA S. MArINhA SEIXEZELo
EDoC/2017/39537
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
8, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara 
22.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa relativa à licença de espetáculos de na-
tureza desportiva ou de divertimentos público, 
no valor de € 12,00 (doze euros), solicitado pela 
Fábrica da Igreja paroquial da Freguesia de S. 
Marinha Seixezelo, nos termos informados.
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DePArtAmeNto De ASSUNtoS JUrÍDICoS
proJETo DE ALTErAçÃo Ao rEGuLAMEN-
To MuNICIpAL DE orGANIZAçÃo E FuNCIo-
NAMENTo DA poLÍCIA MuNICIpAL DE vILA 
NovA DE GAIA
EDoC/2017/9909
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
9, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
22.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o projeto de Alteração ao regulamento 
Municipal de organização e funcionamento da 
polícia Municipal de vila Nova de Gaia.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.

DIreÇÃo mUNICIPAL De ADmINIStrAÇÃo e 
FINANÇAS

CEDÊNCIA EM rEGIME DE CoMoDATo À AS-
SoCIAçÃo NACIoNAL DE ESCLEroSE MÚLTI-
pLA, Do IMÓvEL SITo NA ruA BErNArDINo 
oLIvEIrA pINTo – BLoCo A, Nº. 5 – FrEGuE-
SIA DE ArCoZELo BEM CoMo, AprovAçÃo 
DA MINuTA Do CoNTrATo DE CoMoDATo
EDoC/2016/45795
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a cedência em regime de comodato à 
Associação nacional de Esclerose Múltipla, do 
imóvel sito na rua Bernardino oliveira pinto 
– Bloco A, nº. 5, freguesia de Arcozelo, assim 
como a minuta do contrato de comodato.
EXErCÍCIo DE DIrEITo DE prEFErÊNCIA Do 
IMÓvEL, SITo NA ruA DIoNÍSIo, Nº. 42, SAN-
TA MArINhA, SoLICITADo por ANA ISABEL 
CArvALho DE SouSA
EDoC/2017/44649
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
11, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, não 
exercer o direito de preferência do imóvel sito 

na rua Dionísio pinho, nº. 42, Santa Marinha e S. 
pedro de Afurada, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAGAMENTo DE TA-
XAS rELATIvA Ao pEDIDo DE INSTALAçÃo 
E FuNCIoNAMENTo DE rECINTo IMprovI-
SADo E ITINErANTE, No vALor DE € 203,26 
(DuZENToS E TrÊS EuroS E vINTE E SEIS 
CÊNTIMoS), NA AvENIDA DIoGo LEITE, So-
LICITADo pELo rANCho rEGIoNAL DE GuL-
pILhArES
EDoC/2017/42810
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
12, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas relativa ao pedido de instalação e funcio-
namento de recinto improvisado, no valor de 
€ 203,26 (duzentos e três euros e vinte e seis 
cêntimos), para o evento GAIA Folk – Festival 
Internacional de Gulpilhares, na Avenida Diogo 
Leite, solicitado pelo rancho regional de Gul-
pilhares, nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAGAMENTo DE TA-
XAS rELATIvA Ao pEDIDo DE INSTALAçÃo 
E FuNCIoNAMENTo DE rECINTo IMprovI-
SADo E ITINErANTE, No vALor DE € 43,18 
(QuArENTA E TrÊS EuroS E DEZoITo CÊN-
TIMoS), SoLICITADo pELA CoNFrArIA NoS-
SA SENhorA DA SAÚDE
EDoC/2017/39506
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas relativa ao pedido de instalação e funcio-
namento de recinto improvisado, no valor de 
€ 43,18 (quarenta e três euros e dezoito cên-
timos), para o evento no âmbito da festa em 
honra da Nossa Senhora da Saúde, solicitado 
pela Confraria Nossa Senhora da Saúde, nos 
termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAGAMENTo DE 
TAXAS rELATIvA Ao pEDIDo DE EMISSÃo 
DE LICENçA, rEALIZAçÃo DE vISTorIA Ao 
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rECINTo E oCupAçÃo DE ESpAço pÚBLI-
Co CoM rECINTo IMprovISADo, No vALor 
DE € 208,78 (DuZENToS E oITo EuroS E 
SETENTA E oITo CÊNTIMoS), NA ALAMEDA 
SENhor DA pEDrA, SoLICITADo pELo rAN-
Cho rEGIoNAL DE GuLpILhArES
EDoC/2017/42809
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
14, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
28.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas relativa ao pedido de instalação e funcio-
namento de recinto improvisado, no valor de 
no valor de € 208,78 (duzentos e oito euros e 
setenta e oito cêntimos), para o evento GAIA 
Folk – Festival Internacional de Gulpilhares, na 
Alameda Senhor da pedra, solicitado pelo ran-
cho regional de Gulpilhares, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 563,84 (QuINhENToS E 
SESSENTA E TrÊS EuroS E oITENTA E QuA-
Tro CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A vILA 
FLor, No DIA 15 DE AGoSTo DE 2017, SoLICI-
TADo pELA FANFArrA DE LEvEr / Grupo 
rECrEATIvo E CuLTurA
EDoC/2017/44370
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
15, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
22.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor € 563,84 (quinhentos e ses-
senta e três euros e oitenta e quatro cêntimos), 
ou seja, € 394,69 (trezentos e noventa e quatro 
euros e sessenta e nove cêntimos), para deslo-
cação a vila Flor, no dia 15 de Agosto de 2017, 
solicitado pela Fanfarra de Lever/Grupo recre-
ativo e Cultura, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor € 224,39 (DuZENToS E 
vINTE E QuATro EuroS E TrINTA E NovE 

CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A vILA BoA 
Do BISpo, No DIA 19 DE AGoSTo DE 2017, 
SoLICITADo pELo rANCho FoLCLÓrICo DE 
LEvEr
EDoC/2017/45041
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
16, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
22.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor € 224,39 (duzentos e vin-
te e quatro euros e trinta e nove cêntimos), ou 
seja, € 157,07 (cento e cinquenta e sete euros e 
sete cêntimos), para deslocação a vila Boa do 
Bispo, no dia 19 de Agosto de 2017, solicitado 
pelo rancho Folclórico de Lever, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNI-
CIpAIS, No vALor € 359,45 (TrEZENToS E 
CINQuENTA E NovE EuroS E QuArENTA E 
CINCo CÊNTIMoS), pArA DESLoCAçÃo A 
CINFÃES Do Douro, No DIA 12 DE AGoSTo 
DE 2017, SoLICITADo pELo rANCho FoL-
CLÓrICo Do povo DE oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2017/44346
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
17, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de isenção de pagamento de taxas 
de utilização de viaturas municipais, isentando 
70% do valor € 359,45 (trezentos e cinquenta 
e nove euros e quarenta e cinco cêntimos), ou 
seja, € 251,62 (duzentos e cinquenta e um euros 
e sessenta e dois cêntimos), para deslocação a 
Cinfães do Douro, no dia 12 de Agosto de 2017, 
solicitado pelo rancho Folclórico do povo de 
oliveira do Douro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TA-
XAS DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICI-
pAIS, No vALor € 68,45 (SESSENTA E oITo 
EuroS E QuArENTA E CINCo CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo À prAIA DE MIrAMAr, 
No DIA 18 DE AGoSTo DE 2017, SoLICITADo 
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pELA ACApo – DELEGAçÃo Do porTo
EDoC/2017/44781
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
18, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 68,45 (sessenta e oito euros e 
quarenta e cinco cêntimos), para deslocação à 
praia de Miramar, no dia 18 de Agosto de 2017, 
solicitado pelo ACApo - Delegação do porto, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
No vALor € 687,31 (SEISCENToS E oITENTA 
E SETE EuroS E TrINTA E uM CÊNTIMoS), 
pArA DESLoCAçÃo A LISBoA, No DIA 12 DE 
AGoSTo DE 2017, SoLICITADo pELo CENTro 
DE rECrEIo popuLAr DE SÃo FÉLIX DA MA-
rINhA 
EDoC/2017/44337
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
19, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor € 687,31 (seiscentos e oiten-
ta e sete euros e trinta e um cêntimos), ou seja, 
€ 481,12 (quatrocentos e oitenta e um euros e 
doze cêntimos), para deslocação a Lisboa, no 
dia 12 de Agosto de 2017, solicitado pelo Cen-
tro de recreio popular de São Félix da Marinha, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
No vALor € 343,99 (TrEZENToS E QuArEN-
TA E TrÊS EuroS E NovENTA E NovE CÊN-
TIMoS), pArA DESLoCAçÃo A oLIvEIrA Do 
BAIrro, No DIA 26 DE AGoSTo DE 2017, So-
LICITADo pELo Grupo FoLCLÓrICo SANTo 
ANDrÉ DE LEvEr 
EDoC/2017/46000
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

20, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de isenção de pagamento de 
taxas de utilização de viaturas municipais, isen-
tando 70% do valor € 343,99 (trezentos e qua-
renta e três euros e noventa e nove cêntimos), 
ou seja, € 240,79 (duzentos e quarenta euros 
e setenta e nove cêntimos), para deslocação a 
oliveira do Bairro, no dia 26 de Agosto de 2017, 
solicitado pelo Grupo Folclórico Santo André 
de Lever, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA pAGAMENTo DE TAXAS 
DE uTILIZAçÃo DE vIATurAS MuNICIpAIS, 
No vALor € 108,46 (CENTo E oITo EuroS E 
QuArENTA E SEIS CÊNTIMoS), pArA DESLo-
CAçÃo A CANIDELo, No DIA 20 DE AGoSTo 
DE 2017, SoLICITADo pELA pArÓQuIA DE S. 
JoÃo BApTISTA DE CANELAS 
EDoC/2017/45047
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
21, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas de utilização de viaturas municipais, 
no valor de € 108,46 (cento e oito euros e qua-
renta e seis cêntimos), para deslocação a Ca-
nidelo, no dia 20 de Agosto de 2017, solicitado 
pela paróquia de S. João Baptista de Canelas, 
nos termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL De INFrAeStrUtUrAS 
e eSPAÇoS PÚbLICoS

pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA oCupAçÃo DA vIA pÚ-
BLICA, No vALor € 210,00 (DuZENToS E DEZ 
EuroS), rELATIvA À rEALIZAçÃo DE FESTI-
vAL DE FoLCLorE – NA Av. BEIrA-MAr – CA-
NIDELo, SoLICITADo pELA JuNTA DE FrE-
GuESIA DE CANIDELo
EDoC/2017/43283
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
22, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
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Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devida pela ocupação da via pública, 
no valor de € 210,00 (Duzentos e dez euros), 
relativa à realização do Festival de Folclore na 
Avenida da Beira Mar, Canidelo, solicitado pela 
Junta de Freguesia de Canidelo, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA Do pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA INTErrupçÃo DE TrâN-
SITo, No vALor € 238,40 (DuZENToS E TrIN-
TA E oITo EuroS E QuArENTA CÊNTIMoS), 
rELATIvA À rEALIZAçÃo DA proCISSÃo 
EM hoNrA DE SANTA EuLÁLIA, SoLICITADo 
pELA FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DE 
oLIvEIrA Do Douro
EDoC/2017/43737
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
23, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.22.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devida pela interrupção de trânsito, no 
valor de € 238,40 (Duzentos e trinta e oito eu-
ros e quarenta cêntimos) relativa à realização 
da procissão em honra de Santa Eulália, solici-
tado pela Fábrica da Igreja paroquial de olivei-
ra do Douro, nos termos informados.
pEDIDo DE AuTorIZAçÃo ESpECIAL DE CIr-
CuLAçÃo E opErAçÃo DE CArGA E DES-
CArGA DE MErCADorIAS, ENTrE A A1 (IC1, 
IC2), roTuNDA DE SANTo ovÍDIo, Av. DA 
rEpÚBLICA, Av. 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, SoLI-
CITADo por JoSÉ CArLoS SILvA SouSA – 
TErrApLANAGENS, Ld.ª
EDoC/2017/42439
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
24, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
22.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de emissão de autorização 
especial de circulação e operação de carga e 
descarga de mercadorias, entre a A1 (IC1, IC2), 
rotunda de Santo ovídio, Av. da república, Av. 

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, solicitado por José Carlos Silva Sousa 
– Terraplanagens, Ld.ª, nos termos informados.
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo, NA ruA 
oLIvA TELES E NA ruA DE BrITo, No EN-
TroNCAMENTo CoM A ruA DA CALçADA 
roMANA / ruA DE BrITo (oESTE) – FrEGuE-
SIA DE S. FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/33926
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
25, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a postura Municipal de Trânsito na rua 
oliva Teles e rua de Brito, no entroncamento 
com a rua da Calçada romana/rua de Brito 
(oeste), nos termos informados.

DIreÇÃo mUNICIPAL PArA A INCLUSÃo 
SoCIAL

propoSTA DE CoMpArTICIpAçÃo No vA-
Lor DoS pASSES DE TrANSporTE pArA A 
AppACDM
EDoC/2017/37982
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
26, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
22.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a comparticipação no valor dos passes 
de transporte aos utentes da AppCDM, nos ter-
mos propostos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS MuNICIpAIS pELA uTILIZAçÃo DE 
EQuIpAMENToS MuNICIpAIS, No vALor DE € 
185,00 (CENTo E oITENTA E CINCo EuroS), 
pArA o ANo LETIvo 2017-2018, SoLICITADo 
por ANTÓNIo ALBErTo E SILvA roChA
EDoC/2017/22441
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
27, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a dispensa de pagamento de taxas de-
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vidas pela utilização de equipamentos munici-
pais (piscina municipal) no valor € 185,00 (cen-
to e oitenta e cinco euros), para o ano lectivo 
2017/2018, solicitado por António Alberto e Sil-
va rocha, nos termos propostos.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por MArIA 
DE FÁTIMA ArCANJo MArTINS FErrEIrA
EDoC/2017/3143
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
28, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
22.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora Maria de Fátima Arcanjo 
Martins Ferreira, no valor de € 87,29 (oitenta 
e sete euros e vinte e nove cêntimos) mensal, 
com início no mês imediatamente posterior à 
aprovação em reunião de Câmara, até ao final 
do ano em curso, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por FErNAN-
DA MArIA ALMEIDA SoArES 
EDoC/2017/45938
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
29, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora Fernanda Maria Almeida 
Soares, no valor de € 130,00 (cento e trinta eu-
ros) mensal, com início no mês imediatamente 
posterior à aprovação em reunião de Câmara, 
até ao final do ano em curso, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por MArIA 
DA CoNCEIçÃo pErEIrA 
EDoC/2017/45986
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 

30, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora Maria da Conceição perei-
ra, no valor de € 150,00 (cento e cinquenta eu-
ros) mensal, com início no mês imediatamente 
posterior à aprovação em reunião de Câmara, 
até ao final do ano em curso, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por MÓNICA 
MANuELA TEIXEIrA BASToS 
EDoC/2017/45990
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
31, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora Mónica Manuela Teixeira 
Bastos, no valor de € 200,00 (duzentos euros) 
mensal, com início no mês imediatamente pos-
terior à aprovação em reunião de Câmara, até 
ao final do ano em curso, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por roSA DA 
SILvA FErNANDES 
EDoC/2017/46264
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
32, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito do 
programa Municipal de Ação Social Gaia + In-
clusiva, à Senhora rosa da Silva Fernandes, no 
valor de € 115,00 (cento e quinze euros) mensal, 
com início no mês imediatamente posterior à 
aprovação em reunião de Câmara, até ao final 
do ano em curso, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
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o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por SANDrA 
CrISTINA DoS SANToS roChA 
EDoC/2017/46295
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
33, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora Sandra Cristina dos Santos 
rocha, no valor de € 175,00 (cento e setenta 
e cinco euros) mensal, com início no mês ime-
diatamente posterior à aprovação em reunião 
de Câmara, até ao final do ano em curso, nos 
termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por TELMA 
pATrÍCIA MENDES CArDoSo 
EDoC/2017/46301
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
34, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora Telma patrícia Mendes Car-
doso, no valor de € 198,00 (cento e noventa e 
oito euros) mensal, com início no mês imediata-
mente posterior à aprovação em reunião de Câ-
mara, até ao final do ano em curso, nos termos 
informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por SuSANA 
MArIA SoArES CErQuEIrA
EDoC/2017/45502
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
35, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 

Inclusiva, à Senhora Susana Maria Soares Cer-
queira, no valor de € 160,00 (cento e sessenta 
euros) mensal, com início no mês imediatamen-
te posterior à aprovação em reunião de Câma-
ra, até ao final do ano em curso, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por MANuEL 
GAuDÊNCIo DA CoSTA TEIXEIrA
EDoC/2017/45607
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
36, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
28.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, ao Senhor Manuel Gaudência da Cos-
ta Teixeira, no valor de € 82,50 (oitenta e dois 
euros e cinquenta cêntimos) mensal, com início 
no mês imediatamente posterior à aprovação 
em reunião de Câmara, até ao final do ano em 
curso, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por ANDrEIA 
MArISA FErNANDES pErEIrA
EDoC/2017/46124
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
37, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora Andreia Marisa Fernandes 
pereira, no valor de € 160,00 (cento e sessenta 
euros) mensal, com início no mês imediatamen-
te posterior à aprovação em reunião de Câma-
ra, até ao final do ano em curso, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por MArIA 
LAurA DE ALMEIDA DE oLIvEIrA LopES
EDoC/2017/46197
Foi presente o documento referido em epígra-
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fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
38, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora Maria Laura de Almeida de 
oliveira Lopes, no valor de € 87,25 (oitenta e 
sete euros e vinte e cinco cêntimos) mensal, 
com início no mês imediatamente posterior à 
aprovação em reunião de Câmara, até ao final 
do ano em curso, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por FErNAN-
Do LuIS FÉLIX pErEIrA GrÁCIo
EDoC/2017/46174
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
39, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, ao Senhor Fernando Luís Félix pereira 
Grácio, no valor de € 200,00 (duzentos euros) 
mensal, com início no mês imediatamente pos-
terior à aprovação em reunião de Câmara, até 
ao final do ano em curso, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por oLIvIA 
ALEXANDrA CASTro GuEDES
EDoC/2017/46255
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
40, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora olívia Alexandra Castro 
Guedes, no valor de € 165,00 (cento e sessenta 
e cinco euros) mensal, com início no mês ime-
diatamente posterior à aprovação em reunião 
de Câmara, até ao final do ano em curso, nos 

termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por MArIA 
MANuELA DA SILvA FErrEIrA
EDoC/2017/46297
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
41, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora Maria Manuela da Silva Fer-
reira, no valor de € 150,00 (cento e cinquenta 
euros) mensal, com início no mês imediatamen-
te posterior à aprovação em reunião de Câma-
ra, até ao final do ano em curso, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por JuLIANA 
ANDrEIA hENrIQuES
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
42, apenas no original.
EDoC/2017/46183
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora Juliana Andreia henriques, 
no valor de € 205,00 (duzentos e cinco euros) 
mensal, com início no mês imediatamente pos-
terior à aprovação em reunião de Câmara, até 
ao final do ano em curso, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por MArIA 
ADrIANA E SILvA roDrIGuES
EDoC/2017/46189
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
43, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora Maria Adriana e Silva ro-
drigues, no valor de € 54,00 (cinquenta e qua-
tro euros) mensal, com início no mês imedia-
tamente posterior à aprovação em reunião de 
Câmara, até ao final do ano em curso, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por MArIA 
NELMA CoSTA rIBEIro
EDoC/2017/46280
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
44, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora Maria Nelma Costa ribeiro, 
no valor de € 125,00 (cento e vinte e cinco eu-
ros) mensal, com início no mês imediatamente 
posterior à aprovação em reunião de Câmara, 
até ao final do ano em curso, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por MArIA 
DE FÁTIMA CASTro oLIvEIrA 
EDoC/2017/46277
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
45, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia 
+ Inclusiva, à Senhora Maria de Fátima Castro 
oliveira, no valor de € 125,00 (cento e vinte e 
cinco euros) mensal, com início no mês imedia-
tamente posterior à aprovação em reunião de 
Câmara, até ao final do ano em curso, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por ArCENIo 
FErrEIrA DE pINho

EDoC/2017/46138
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
46, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, ao Senhor Arcenio Ferreira de pinho, 
no valor de € 125,00 (cento e vinte e cinco eu-
ros) mensal, com início no mês imediatamente 
posterior à aprovação em reunião de Câmara, 
até ao final do ano em curso, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por ALEXAN-
DrA CArINA DA CoSTA CorrEIA E SANToS
EDoC/2017/46149
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
47, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora Alexandra Carina da Costa 
Correia e Santos, no valor de € 175,00 (cento 
e setenta e cinco euros) mensal, com início no 
mês imediatamente posterior à aprovação em 
reunião de Câmara, até ao final do ano em cur-
so, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por MArIA 
roSA rIBEIro CArDoSo LopES
EDoC/2017/46285
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
48, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora Maria rosa ribeiro Cardo-
so Lopes, no valor de € 142,00 (cento e quaren-
ta e dois euros) mensal, com início no mês ime-
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diatamente posterior à aprovação em reunião 
de Câmara, até ao final do ano em curso, nos 
termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por DEoLIN-
DA MArIA DE ALMEIDA MAGALhÃES
EDoC/2017/46166
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
49, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora Deolinda Maria de Almeida 
Magalhães, no valor de € 137,50 (cento e trin-
ta e sete euros e cinquenta cêntimos) mensal, 
com início no mês imediatamente posterior à 
aprovação em reunião de Câmara, até ao final 
do ano em curso, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por MArIA 
DA GrAçA roSAS FErrEIrA
EDoC/2017/46273
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
50, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora Maria da Graça rosas Fer-
reira, no valor de € 115,00 (cento e quinze eu-
ros) mensal, com início no mês imediatamente 
posterior à aprovação em reunião de Câmara, 
até ao final do ano em curso, nos termos infor-
mados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por DIoGo 
MoNTEIro MArTINS MAIA
EDoC/2017/46173
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
51, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 

29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, ao Senhor Diogo Monteiro Martins 
Maia, no valor de € 125,00 (cento e vinte e cin-
co euros) mensal, com início no mês imediata-
mente posterior à aprovação em reunião de Câ-
mara, até ao final do ano em curso, nos termos 
informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por ANTÓ-
NIo vIEIrA FrANçA
EDoC/2017/46130
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
52, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, ao Senhor António vieira França, no 
valor de € 93,58 (noventa e três euros e cin-
quenta e oito cêntimos) mensal, com início no 
mês imediatamente posterior à aprovação em 
reunião de Câmara, até ao final do ano em cur-
so, nos termos informados.
pEDIDo DE ApoIo ECoNÓMICo pArA 
o ArrENDAMENTo No âMBITo DA 
GAIA+INCLuSIvA, SoLICITADo por ANA 
pAuLA DA CoSTA vIANA vIEIrA DA roChA
EDoC/2017/46204
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
53, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “ À Câmara. 
29.08.2017.”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o apoio ao arrendamento, no âmbito 
do programa Municipal de Ação Social Gaia + 
Inclusiva, à Senhora Ana paula da Costa viana 
vieira da rocha, no valor de € 162,12 (cento e 
sessenta e dois euros e doze cêntimos) mensal, 
com início no mês imediatamente posterior à 
aprovação em reunião de Câmara, até ao final 
do ano em curso, nos termos informados.
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DIreÇÃo mUNICIPAL De UrbANISmo e Am-
bIeNte

pEDIDo DE CErTIDÃo DE DECLArAçÃo DE 
INTErESSE pÚBLICo MuNICIpAL Do pEDIDo 
DE rEGuLArIZAçÃo DE ESTABELECIMENTo 
INDuSTrIAL Do TIpo 3, SoLICITADo por AN-
TÓNIo EMANuEL DIAS LopES - proCESSo Nº 
3646/17–rI – FrEGuESIA DE AvINTES
EDoC/2017/46018
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
54, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a declaração de interesse público municipal 
do pedido de regularização de estabelecimen-
to industrial do tipo 3, solicitado por António 
Emanuel Dias Lopes - processo nº 3646/17 – rI 
– freguesia de Avintes, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
pEDIDo DE rEDuçÃo Do pAGAMENTo DAS 
TAXAS DEvIDAS pELA EMISSÃo DA LICEN-
çA DE oCupAçÃo Do ESpAço pÚBLICo, No 
MoNTANTE DE € 150,00, SoLICITADo por 
SÓNIA MArGArIDA AZEvEDo LEITE – pro-
CESSo 3291/17 – pL, uNIÃo DAS FrEGuESIAS 
DE SANTA MArINhA E S. pEDro DE AFurA-
DA
EDoC/2017/45236
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
55, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.22.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de redução em 50% do pa-
gamento das taxas devidas pela emissão da li-
cença de ocupação do espaço público, no va-
lor total de € 150,00 (cento e cinquenta euros), 
solicitado por Sónia Margarida Azevedo Leite 
– proc.º. 3291/17 – pL – união de Freguesias de 
Santa Marinha e S. pedro de Afurada, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAGAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS por opErAçÃo urBANÍSTICA, 
SoLICITADo pELA FÁBrICA IGrEJA pAro-
QuIAL FrEGuESIA STª. MArIA GuLpILhArES 
– proCESSo Nº 1507/16-LEG, uNIÃo DAS FrE-

GuESIAS DE GuLpILhArES E vALADArES
EDoC/2017/46022
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
56, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxas devidas 
por operação urbanística, solicitado pela Fá-
brica da Igreja paroquial da Freguesia de San-
ta Maria de Gulpilhares – proc.º1507/16 – LEG – 
união de Freguesias de Gulpilhares e valadares, 
nos termos informados.
pEDIDo DE ISENçÃo DE pAGAMENTo DE TA-
XAS DEvIDAS por opErAçÃo urBANÍSTI-
CA, SoLICITADo pELAS CrÓNICAS DA TEr-
rA – CoMÉrCIo E TurISMo Ld.ª – proCESSo 
Nº 3995/17-pL, FrEGuESIA DE oLIvEIrA Do 
Douro
EDoC/2017/45985
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
57, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a isenção de pagamento de taxas de-
vidas por operação urbanística, solicitado pelas 
Crónicas da Terra – Comércio e Turismo, Ld.ª – 
proc.º3995/17 – pL – Freguesia de oliveira do 
Douro, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDAS por opErAçÃo urBANÍSTI-
CA oBJETo DE LEGALIZAçÃo, SoLICITADo 
por CABEçA DE CASAL DE hErANçA DE 
GrACINDA GoNçALvES DE oLIvEIrA – pro-
CESSo Nº 2274/17-LEG, uNIÃo DAS FrEGuE-
SIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2017/45983
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
58, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
pEDIDo DE rEDuçÃo DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA por LICENCIAMENTo DE 
oBrAS DE DEMoLIçÃo, SoLICITADo pELoS 
ESQuEMAS CoLorIDoS, uNIpESSoAL, LDAª. 
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– proCESSo Nº 2695/14-pL, uNIÃo DAS FrE-
GuESIAS DE SANTA MArINhA E S. pEDro DA 
AFurADA
EDoC/2017/45984
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
59, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a isenção de pagamento de taxa devida por 
licenciamento de obras de demolição, no valor 
de € 200,00 (duzentos euros), solicitado pelos 
Esquemas Coloridos, unipessoal, Ld.ª – proces-
so nº. 2695/14 – pl – união de Freguesias de 
Santa Marinha e S. pedro da Afurada, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo No vALor DE € 133,90 
(CENTo E TrINTA E TrÊS EuroS E NovEN-
TA CÊNTIMoS) rELATIvA À rEALIZAçÃo DA 
“FESTA EM hoNrA DE SÃo BrÁS”, NoS DIAS 
02 E 03 DE FEvErEIro, SoLICITADo pELA 
CoMISSÃo DE FESTAS EM hoNrA DE SÃo 
BrÁS, rEprESENTADA por ANTÓNIo MAGA-
LhÃES, EM pArCErIA CoM A uNIÃo DE FrE-
GuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr E CrES-
TuMA 
EDoC/2017/650
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
60, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.22.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização das “Festas em hon-
ra de São Brás”, realizada nos dias 02 e 03 de 
Fevereiro de 2017, no valor de € 133,90 (cento 
e trinta e três euros e noventa cêntimos), soli-
citada pela Comissão de Festas em honra de S. 
Brás em parceria com a união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo No vALor DE € 34,89 
(TrINTA E QuATro EuroS E oITENTA E 

NovE CÊNTIMoS) rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DA “AçÃo proMoCIoNAL DA 30º FESTA DA 
BroA - AvINTES, NoS DIAS 19 E 20 DE AGoS-
To, SoLICITADo pELA JuNTA DE FrEGuESIA 
DE AvINTES
EDoC/2017/43962
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
61, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.22.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização da Ação promocional 
da 30ª Festa da Broa - Avintes, realizada nos 
dias 19 e 20 de Agosto de 2017, no valor de € 
34,89 (trinta e quatro euros e oitenta e nove 
cêntimos), solicitada pela Junta de Freguesia 
de Avintes, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo No vALor DE € 330,39 
(TrEZENToS E TrINTA EuroS E TrINTA E 
NovE CÊNTIMoS) rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DA “FESTA DA FrANCESINhA”, NoS DIAS 1, 2 
E 3 DE SETEMBro, SoLICITADo pELA JuNTA 
DE FrEGuESIA DE S. FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/45821
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
62, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-
xas devidas pela emissão da licença de ruído, 
relativa à realização da “Festa da Francesinha” - 
Avintes, realizada nos dias 1, 2 e 3 de Setembro 
de 2017, no valor de € 330,39 (trezentos e trinta 
euros e trinta e nove cêntimos), solicitada pela 
Junta de Freguesia de S. Félix da Marinha, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo No vALor DE € 113,39 
(CENTo TrEZE EuroS E TrINTA E NovE CÊN-
TIMoS) rELATIvA À rEALIZAçÃo DA “FESTA 
DA SArDINhA”, No DIA 26 DE AGoSTo, So-
LICITADo pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE S. 
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FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/45822
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
63, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização da “Festa da Sardinha, 
realizada no dia 26 de Agosto de 2017, no valor 
de € 113,39 (cento e treze euros e trinta e nove 
cêntimos), solicitada pela Junta de Freguesia 
de S. Félix da Marinha, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo No vALor DE € 81,78 
(oITENTA E uM EuroS E SETENTA E oITo 
CÊNTIMoS) rELATIvA À rEALIZAçÃo DA 
“FESTA DA NoSSA SENhorA Do AMpAro, 
S. vICENTE E S. ToMÉ”, NoS DIAS 02 E 04 
DE SETEMBro, SoLICITADo pELA JuNTA DE 
FrEGuESIA DE S. FÉLIX DA MArINhA
EDoC/2017/43797
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
64, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
ruído, relativa à realização da “Festa da Nossa 
Senhora do Amparo, S. vicente e S. Tomé”, re-
alizada entre os dias 02 e 04 de setembro de 
2017, no valor de € 81,78 (oitenta e um euros e 
setenta e oito cêntimos), solicitada pela Junta 
de Freguesia de S. Félix da Marinha, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo No vALor DE € 151,78 
(CENTo E CINQuENTA E uM EuroS E SE-
TENTA E oITo CÊNTIMoS) rELATIvA À rEA-
LIZAçÃo DA “FESTA EM hoNrA DE SANTo 
ovÍDEo”, NoS DIAS 30 DE AGoSTo E 06 DE 
SETEMBro, SoLICITADo pELA uNIÃo DAS 
FrEGuESIAS DE MAFAMuDE E vILAr Do pA-
rAÍSo

EDoC/2017/44657
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
65, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização da “Festa em honra de 
Santo ovídeo”, realizada nos dias 30 de agosto 
e 06 de setembro de 2017, no valor de € 151,78 
(cento e cinquenta e um euros e setenta e oito 
cêntimos), solicitada pela união de Freguesias 
de Mafamude e vilar do paraíso, nos termos in-
formados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo No vALor DE € 81,78 
(oITENTA E uM EuroS E SETENTA E oITo 
CÊNTIMoS) rELATIvA À rEALIZAçÃo Do 
“CorGAS SuMMEr NIGhTS”, NoS DIAS 08, 09 
E 10 DE SETEMBro, SoLICITADo pELA uNIÃo 
DAS FrEGuESIAS DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2017/44785
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
66, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de 
ruído, relativa à realização do “Corgas Summer 
Nights”, a realizar nos dias 08, 09 e 10 de se-
tembro de 2017, no valor de € 81,78 (oitenta e 
um euros e setenta e oito cêntimos), solicitada 
pela união de freguesias de pedroso e Seixeze-
lo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo No vALor DE € 175,90 
(CENTo E SETENTA E CINCo EuroS E No-
vENTA CÊNTIMoS) rELATIvA À rEALIZAçÃo 
DA “FESTA Do SENhor Do CALvÁrIo”, NoS 
DIAS 01, E 04 DE SETEMBro, SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE CANELAS
EDoC/2017/44831
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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67, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização da “Festa do Senhor 
do Calvário”, a realizar entre os dias 01 e 04 de 
setembro de 2017, no valor de € 175,90 (cento e 
setenta e cinco euros e noventa cêntimos), soli-
citada pela Junta de Freguesia de Canelas, nos 
termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo No vALor DE € 26,89 
(vINTE E SEIS EuroS E oITENTA E NovE 
CÊNTIMoS) rELATIvA À rEALIZAçÃo Do 
“DIA pELA SAÚDE”, No DIA 09 DE SETEMBro, 
SoLICITADo pELA uNIÃo DAS FrEGuESIAS 
DE pEDroSo E SEIXEZELo
EDoC/2017/44798
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
68, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do “Dia pela Saúde”, a 
realizar no dia 09 de setembro de 2017, no valor 
de € 26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove 
cêntimos), solicitada pela união de freguesias 
de pedroso e Seixezelo, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA ES-
pECIAL DE ruÍDo No vALor DE € 52,78 (CIN-
QuENTA E DoIS EuroS E SETENTA E oITo 
CÊNTIMoS) rELATIvA À rEALIZAçÃo Do 
EvENTo “ANGArIAçÃo DE FuNDoS pArA 
AS FESTAS EM hoNrA DE S. MArTINho”, No 
DIA 26 DE AGoSTo, SoLICITADo pELA uNIÃo 
DAS FrEGuESIAS DE SANDIM, oLIvAL, LEvEr 
E CrESTuMA
EDoC/2017/45546
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
69, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.29.08.2017”

Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização do evento “Angariação 
de Fundos para a Festa em honra de São Mar-
tinho”, realizado no dia 26 de agosto de 2017, 
no valor de 52,78 (cinquenta e dois euros e se-
tenta e oito cêntimos), solicitado pela união de 
Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo No vALor DE € 26,89 
(vINTE E SEIS EuroS E oITENTA E NovE CÊN-
TIMoS) rELATIvA À rEALIZAçÃo DA “pro-
CISSÃo Do SAGrADo CorAçÃo DE JESuS”, 
No DIA 27 DE AGoSTo, SoLICITADo pELA 
FÁBrICA DA IGrEJA pAroQuIAL DE SANTo 
ANDrÉ DE LEvEr
EDoC/2017/44724
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
70, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização da “procissão do Sa-
grado Coração de Jesus”, realizada no dia 27 
de agosto de 2017, no valor de € 26,89 (vinte e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitada 
pela Fábrica da Igreja paroquial de Santo André 
de Lever, nos termos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo No vALor DE € 161,90 
(CENTo E SESSENTA E uM EuroS E NovEN-
TA CÊNTIMoS) rELATIvA À rEALIZAçÃo DA 
“FESTA EM hoNrA DE NoSSA SENhorA DAS 
FoNTES”, A rEALIZAr ENTrE oS DIAS 07 A 
10 DE SETEMBro, SoLICITADo pELA uNIÃo 
DAS FrEGuESIAS DE SErZEDo E pEroSINho
EDoC/2017/43900
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
71, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.29.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
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aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização da “Festa em honra de 
Nossa Senhora das Fontes”, a realizar entre os 
dias 07 a 10 de setembro de 2017, no valor de 
€161,90 (cento e sessenta e um euros e noventa 
cêntimos), solicitada pela união de freguesias 
de Serzedo e perosinho, nos termos informa-
dos.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXA DEvIDA pELA EMISSÃo DE LICENçA 
ESpECIAL DE ruÍDo No vALor DE € 175,90 
(CENTo E SETENTA E CINCo EuroS E No-
vENTA CÊNTIMoS) rELATIvA À rEALIZA-
çÃo DA “FESTA EM hoNrA Do SENhor DoS 
AFLIToS”, A rEALIZAr ENTrE oS DIAS 7 A 
11 DE SETEMBro, SoLICITADo pELA uNIÃo 
DAS FrEGuESIAS DE SANTA MArINhA E S. 
pEDro DA AFurADA
EDoC/2017/44238
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
72, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.29.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxas devidas pela emissão da licença de ru-
ído, relativa à realização da “Festa em honra do 
Senhor dos Aflitos”, a realizar entre os dias 07 
a 11 de setembro de 2017, no valor de € 175,90 
(cento e setenta e cinco euros e noventa cên-
timos), solicitada pela união de freguesias de 
Santa Marinha e São pedro de Afurada, nos ter-
mos informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS DE ALoJAMENTo NA hoSpEDArIA 
Do pArQuE BIoLÓGICo, No vALor DE € 
115,00 (CENTo E QuINZE EuroS), NoS DIAS 
31 DE AGoSTo E 01 DE SETEMBro DE 2017, 
No âMBITo DA FESTA DA BroA, SoLICITADo 
pELA JuNTA DE FrEGuESIA DE AvINTES
EDoC/2017/45387
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
73, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o pedido de dispensa de pagamento de ta-

xas devidas pelo alojamento na hospedaria do 
parque Biológico, no âmbito da festa da broa, 
no valor de €115,00 (cento e quinze euros), so-
licitada pela Junta de Freguesia de Avintes, nos 
termos informados.

GAIUrb – UrbANISmo e HAbItAÇÃo em
rELATÓrIo DE opErAçÕES urBANÍSTICAS – 
JuLho 2017
EDoC/2017/45213
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
74, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara. 
22.08.2017.”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIVerSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
75, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
ATrIBuIçÃo DE CADErNoS DE FIChAS / 
ChEQuE oFErTA – 1º, 2º E 3º CEB E SECuN-
DÁrIo – ANo LETIvo 2017/2018.
EDoC/2017/43687
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
76, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.28.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var a atribuição de Cadernos de Fichas/Cheque 
oferta – 1º.,2º e 3º. CEB e Secundário para o ano 
letivo 2017/2018, nos termos informados.
ACorDo CoM A ASSoCIAçÃo DE SoLIDA-
rIEDADE SoCIAL DE LEvEr
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
77, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.31.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre o 
Município de vila Nova de Gaia e a Associação 
de Solidariedade Social de Lever, para o apoio 
destinado à legalização de 34 fogos e à execu-
ção das necessárias obras de urbanização, nos 
termos acordados.
propoSTA DE AprovAçÃo DE proJETo rE-
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FErENTE À CrIAçÃo Do CorrEDor BuS NA 
AvENIDA vASCo DA GAMA, ENTrE A AvE-
NIDA D. JoÃo II (vL9) E A roTuNDA DoS 
ArCoS Do SArDÃo, NAS FrEGuESIAS DE 
MAFAMuDE E oLIvEIrA Do Douro – AprE-
SENTAçÃo DE CANDIDATurA pEDu
EDoC/2017/46761
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
78, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.31.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o projeto referente à criação do cor-
redor Bus na Avenida vasco da Gama, entre a 
Avenida D. João I (vl9) e a rotunda dos Arcos 
do Sardão, nas freguesias de Mafamude e oli-
veira do Douro, tendo em vista a apresentação 
de candidatura no âmbito do pEDu, nos termos 
informados.
pEDIDo DE DISpENSA DE pAGAMENTo DE 
TAXAS urBANÍSTICAS rELATIvAS Ao pro-
CESSo 3599/13 -  vADopo - EMprEENDIMEN-
ToS IMoBILIÁrIoS E CoNSTruçÃo CIvIL, SA 
, uNIÃo DE FrEGuESIAS  DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA.
EDoC/2017/46755
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
79, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-
ra.31.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o pedido de dispensa de pagamento 
de taxa devida pela emissão de alvará de licen-
ça de construção, no valor de 7.424,80 (sete mil 
quatrocentos e vinte e quatro euros e oitenta 
cêntimos), solicitado pela vADopo – Empre-
endimentos Imobiliários e Construção Civil, SA. 
– processo 3599/13 – união de Freguesias de 
Sandim, olival, Lever e Crestuma, nos termos 
informados.
proJETo DE rEABILITAçÃo FÍSICA DA ur-
BANIZAçÃo DE vILA D’ESTE - ArrANJoS 
EXTErIorES – FASE II
EDoC/2017/46743
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
80, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câma-

ra.31.08.2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o projeto de reabilitação Física da ur-
banização de vila D’Este - Arranjos Exteriores – 
II Fase, no âmbito da candidatura do pEDu, nos 
termos informados.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 
horas e 30 minutos, o Senhor presidente de-
clarou 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 2013.10.25.
E eu, Manuela Fernanda da rocha Garrido, Di-
retora Municipal de Administração e Finanças e 
Secretária da presente reunião, a subscrevi.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

b.2. AtA 17
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA MuNICIpAL 
rEALIZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE GAIA EM 18 DE SETEMBro DE 
2017
prESENTES:
- o Senhor vereador, Dr. José Guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar;
- o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo;
- A Senhora vereadora, Dr.ª Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira;
- A Senhora vereadora, Engª Maria Mercês Du-
arte ramos Ferreira;
- A Senhora vereadora, Dr.ª Maria Cândida oli-
veira;
- o Senhor vereador, Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro;
- o Senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto;
- o Senhor vereador, Arq. José valentim pinto 
Miranda.
AuSÊNCIAS JuSTIFICADAS NoS TErMoS DA 
ALÍNEA C) Do ArTº. 39 DA LEI Nº. 75/2013 DE 
12 DE SETEMBro:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues;
- o Senhor vereador, Firmino Jorge Anjos pe-
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reira;
- o Senhor vereador, Dr. Delfim Manuel Maga-
lhães de Sousa
prESIDIu À rEuNIÃo: 
- o Senhor vice-presidente, Eng.º patrocínio 
Miguel vieira de Azevedo
SECrETArIou A rEuNIÃo: 
- A Diretora do Departamento de Administra-
ção Geral, Dra. hermenegilda Cunha e Silva.
horA DA ABErTurA: 17 horas e 15 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 18 horas e 08 mi-
nutos.

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

o Sr. vice-presidente Eng.º patrocínio Azevedo 
apresentou o seguinte ponto prévio:
A concessão de medalhas municipais destina-
-se a homenagear e distinguir pessoas que se 
tenham notabilizado por ações dignas de reco-
nhecimento e apreço geral.
Sendo que, as medalhas de Mérito Cívico visam 
distinguir as pessoas que, pela prática de atos 
ou serviços ou no âmbito da respetivas ativida-
des se tenham notabilizado e simultaneamente 
contribuído para a promoção, o bom nome e o 
prestígio do Município.
António Cândido dos Santos paiva foi uma pes-
soa que, durante vários anos, se notabilizou 
pelo seu empenho e trabalho na Associação de 
Solidariedade Social de Lever, uma instituição 
de solidariedade social cujos objetivos primor-
diais são o apoio à infância e juventude, à famí-
lia, às pessoas idosas e às pessoas com defici-
ência e incapacidade.
No âmbito destas atividades, António paiva de-
dicou-se, com grande empenho e dedicação, à 
causa social e às pessoas e famílias mais caren-
ciadas da Freguesia de Lever.
Assim,
proponho a atribuição a António Cândido dos 
Santos paiva de uma Medalha de Mérito Cívico 
Classe ouro.
o vice-presidente
patrocínio Azevedo”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a atribuição de medalha de mérito cívi-
co, classe ouro, a António Cândido Santos pai-
va, presidente da IpSS de Lever.

poNTo prÉvIo Nº 2
A Sr.ª vereadora Engª Mercês Ferreira agrade-
ceu ao Sr. presidente, na pessoa do Sr. presi-
dente em exercício, o trabalho desenvolvido 
nos últimos 4 anos, bem como, a cordialidade, 
o respeito e a cooperação que sempre existiu 
entre todos. Desejou a todos os que estão in-
tegrados em listas eleitorais, as maiores felici-
dades.
A Sr.ª vereadora Drª Cândida oliveira partilhou 
o sentimento e as palavras da Sr.ª vereadora 
Engª Mercês Ferreira.
o Sr. vice-presidente Eng.º patrocínio Azevedo 
agradeceu as palavras das Senhoras vereado-
ras Engª Mercês Ferreira e Drª Cândida oliveira, 
que serão transmitidas ao Sr. presidente da Câ-
mara.

poNTo prÉvIo Nº 3
o Sr. vereador Arqt.º valentim Miranda apresen-
tou o ponto prévio que a seguir se transcreve:
“Sendo esta a última reunião do Mandato 
2013/2017, não poderia passar em branco sem 
deixar uma palavra de reconhecimento e agra-
decimento aos meus colegas deste executivo.
Foi uma honra trabalhar com uma equipa tão 
coesa, dinâmica e acima de tudo unida. Isso 
refletiu-se nas decisões em conjunto, conse-
guindo aprovar medidas em tempos bastante 
austeros e complicados que encontramos há 
4 anos e que se refletiram ao longo do nosso 
mandato, mas, conseguimos ultrapassar. Não 
só conseguimos equilibrar as contas, mas tam-
bém conseguimos criar programas a nível so-
cial, para combate ao desemprego, ou os pro-
gramas Gaia Aprende+ ou Gaia AprENDE+I 
este último direcionado especificamente a pes-
soas com deficiência, ambos os projetos dedi-
cados à educação. É por aí, devemos educar e 
dar oportunidades às crianças pois são eles os 
futuros homens e mulheres da nossa sociedade.
Não poderia deixar de falar no Centro histórico, 
certo que ainda há muito por fazer, mas termino 
com o dever cumprido.
Conseguimos criar um Centro histórico, certo 
que ainda há muito por fazer, mas termino com 
o dever cumprido.
Conseguimos criar um Centro histórico mais 
atrativo, criando, dando apoio e reabilitando In-
fraestruturas, salientando o Mercado da Beira 
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rio, a Cidade do vinho e os hotéis em que as 
obras se encontravam estagnadas e as conse-
guimos reativar. Acredito que o Centro históri-
co de Gaia está no bom caminho e será a curto 
prazo um modelo turístico no património Mun-
dial da humanidade.
para terminar, quero dizer que me sinto mais 
rico interiormente e com a consciência que fiz 
aquilo a que me propus à 4 anos aquando da 
assinatura do Acordo de Compromisso a 24 de 
outubro de 2013, Dedicação, Trabalho, honesti-
dade e Fidelidade na defesa dos interesses da 
população da nossa cidade.
uNIDoS vAMoS MuITo MAIS LoNGE. A todos 
o meu muito obrigado.
valentim Miranda
18/09/2017”
o Sr. vice-presidente Eng.º patrocínio Azevedo 
disse que a próxima reunião de Câmara será no 
dia 9 de outubro de 2017.

PreSIDÊNCIA/VereAÇÃo
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 16 DA 
rEuNIÃo DE CâMArA (orDINÁrIA) rEALI-
ZADA EM 04 DE SETEMBro DE 2017
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar definitivamente a ata nº 16 da reunião 
de Câmara (ordinária) realizada em 04 de se-
tembro de 2017.
os Senhores vereadores, Dr. Delfim Manuel Ma-
galhães de Sousa e Engª Maria Mercês Duarte 
ramos Ferreira não votaram, em virtude de não 
terem participado na reunião de Câmara de 04 
de setembro de 2017.

DIVerSoS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
2, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
o Senhor vice-presidente da Câmara, Eng.º pa-
trocínio Miguel vieira de Azevedo, deu início à 
INTErvENçÃo DoS SENhorES MuNÍCIpES, 
verificando-se a presença dos seguintes Muní-
cipes, que usaram a palavra:
MArIA JÚLIA GoMES vIEIrA LEITE – Disse es-
tar inscrita na Gaiurb para obtenção de uma ha-

bitação social e que não concorda com a forma 
como a sua situação foi avaliada.
MArIA rEGINA DA SILvA SANToS – referiu-
-se ao mau ambiente entre vizinhos no Bairro 
Social do Cerro, em Canidelo, solicitando a in-
tervenção da Câmara Municipal.
MANuEL DE oLIvEIrA DA CoSTA – referiu-se 
aos contentores existentes na rua de S. Caeta-
no, dizendo que o local onde os mesmos estão 
colocados, não é o mais adequado. Agradeceu 
à Câmara Municipal a colocação da placa topo-
nímica na Avenida de Conde S. Tiago de Lobão.
pLÁCIDo DoS rEIS JorGE – referiu-se ao 
processo nº 138/SAL/2016 relativo à limpeza e 
corte de vegetação existente num terreno na 
rua Capitão Salgueiro Maia/Travessa Ferreira 
de Castro, freguesia de oliveira do Douro.
ALBINo QuEIroZ DIAS – referiu-se à falta de 
saneamento na Travessa da Lavandeira, fregue-
sia de Arcozelo, onde reside.
o Sr. vice-presidente Eng.º patrocínio Azevedo 
relativamente à intervenção do Sr. Albino Quei-
roz Dias disse que foi solicitado às Águas de 
Gaia para verificar o que se passa. Que existe 
um problema de cotas, porque não é possível 
fazer-se a ligação ao saneamento por gravi-
dade, ou seja, porque obriga a um sistema de 
bombagem. Que em Gaia existe um conjunto 
de ruas semelhantes onde o saneamento não 
é tratado. Disse que a Câmara Municipal e as 
Águas de Gaia estão a fazer um levantamento 
destas situações para se preparar uma candida-
tura ao quadro comunitário que permita resol-
ver a questão. Que se está a tentar minimizar o 
impacto, mas não é uma situação fácil de resol-
ver de imediato.
No que diz respeito à intervenção do Sr. plácido 
dos reis Jorge disse tratar-se de um processo 
moroso, mas cuja tramitação está concluída. 
Que a Câmara Municipal vai fazer a limpeza de 
terreno e que as Águas de Gaia vão analisar a 
situação relativa à linha de água.
relativamente ao Sr. Manuel de oliveira da Cos-
ta agradeceu as palavras do Sr. Munícipe. No 
que diz respeito aos contentores, disse que a 
Sr.ª vereadora Engª Mercês Ferreira e as Águas 
de Gaia estão a tratar da deslocalização dos 
contentores.
No que diz respeito à intervenção da Sr.ª D. 
Maria regina da Silva Santos disse tratar-se de 
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uma questão de má vizinhança e que não é de 
fácil resolução. Contudo, vai analisar a situa-
ção e solicitar à Sr.ª vereadora Drª Elisa Cidade 
que a Gaiurb pressione a equipa técnica a estar 
mais atenta a estes casos.
relativamente à Sr.ª D. Maria Júlia Gomes vieira 
Leite disse que a Câmara Municipal não possui 
habitações em número suficiente para satisfa-
zer todos os pedidos. Disse que a pontuação 
atribuída pela Gaiurb, significa que existem ca-
sos mais graves do que o da Sr.ª Munícipe, o 
que fez baixar a pontuação. Disse que o caso 
da Sr.ª Munícipe tem de ser acompanhado pela 
GAIA+INCLuSIvA, que consiste num apoio ao 
arrendamento que possa ultrapassar pontual e 
temporariamente a situação. 
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 08 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 2013.10.25.
E eu, hermenegilda Cunha e Silva, Diretora do 
Departamento de Administração Geral e Secre-
tária da presente reunião, a subscrevi.
o vice-presidente da Câmara, (patrocínio Aze-
vedo)

C.1. DeSPACHoS

DeSPACHo N.º 35/2017
De acordo com o disposto na Lei n° 47/2005, 
de 29 de Agosto, que estabelece o regime de 
gestão limitada dos órgãos das autarquias lo-
cais e seus titulares, no período de gestão que 
medeia entre a realização de eleições e a toma-
da de posse dos novos órgãos eleitos, estes e 
os seus titulares, no âmbito das respetivas com-
petências, só podem praticar atos correntes e 
inadiáveis exemplificando-se no artigo 2 ° do 
citado diploma legal o tipo de matérias que a 
lei considera não serem de gestão corrente.
Se é verdade que neste momento não se pode 
falar da existência de uma situação que leve já 
à aplicação do regime de gestão limitada dos 
órgãos autárquicos e dos respetivos titulares, 
impõe-se, contudo, a não tomada de decisões 
que possam, eventualmente, condicionar o fu-
turo executivo.
Assim, determina-se:
1. A partir da data do presente despacho e até 
ao dia 30 de Setembro de 2017, os serviços se 
abstenham de encaminhar para autorização 
ou aprovação superior quaisquer pedidos e/ou 
procedimentos que não sejam sustentada e jus-
tificadamente urgentes.
2. A agenda da próxima reunião do Executi-
vo Camarário, a ter lugar no próximo dia 18 de 
Setembro de 2017, apenas deve contemplar os 
pontos da ordem de trabalhos obrigatórios nos 
termos regimentais.
3. Durante o período de gestão, ou seja de 01 
de outubro de 2017 até à tomada de posse dos 
novos titulares, os processos com proposta de 
decisão relativamente a matérias que não exce-
dam a prática de atos correntes ou inadiáveis 
devem ser remetidos pelos serviços diretamen-
te ao gabinete do Sr. presidente da Câmara.
paços do Concelho de vila Nova de Gaia, 05 de 
Setembro de 2017.
o presidente, (Eduardo vítor rodrigues)

DeSPACHo N.º 36/2017
É com profundo pesar que o Município de vila 
Nova de Gaia, toma conhecimento do faleci-
mento de D. António Francisco dos Santos, Bis-
po do porto.
homem do povo, como gostava de o afirmar, D. 
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António Francisco dos Santos teve um percurso 
de excelência nos diversos cargos que ocupou 
na Igreja e uma participação cívica inexcedível.
Dada a natureza das funções desempenhadas, 
a nobreza de carácter, a forma afável e a abne-
gada dedicação com que D. António Francis-
co dos Santos vivenciou a sua missão, decreto 
luto municipal nos dias 11, 12 e 13 de setembro 
de 2017, caracterizado no hastear da bandeira 
municipal a meia-adriça em todos os edifícios 
do Município, em que a mesma seja ou devo ser 
hasteada, recomendando às Freguesias, através 
das respetivas Juntos que procedam de igual 
modo relativamente às suas bandeiras próprias.
Determino igualmente o submissão do presen-
te despacho da Câmara Municipal, nos termos 
do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
paços do Concelho de vila Nava de Gaia, 11 de 
Setembro de 2017.
o presidente da Câmara (Eduardo vítor rodri-
gues)

C.2. orDeNS De SerVIÇo

orDem De SerVIÇo N.º 25/2017
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na divisão administrativa de atendimen-
to e arquivo, decorrido período experimental 
acordado entre as partes, determino que o 
trabalhador Alberto José Cancela da Silva, n.º 
de ordem 696, assistente operacional, passe a 
exercer funções na referida divisão, com efeitos 
a partir do dia 1 de setembro de 2017, deixando 
a divisão de manutenção de espaços públicos.
Município de vila Nova de Gaia, 28 de agosto 
de 2017.
o vereador, no uso das competências de-
legadas e subdelegadas pelo Despacho 14/
pCM/2014, de 10 de março, Manuel António 
Correia Monteiro.

orDem De SerVIÇo N.º 26/2017
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos no Departamento de Administração Ge-
ral - parque de estacionamento da Águas de 
Gaia, determino que os trabalhadores Emanuel 
Tinoco Ferreira, assistente operacional, com o 
nº de ordem 838 e David Cardoso de olivei-

ra, assistente operacional, com o nº de ordem 
2004, passem a exercer funções no referido 
departamento, com efeitos a 1 de setembro de 
2017, deixando a Divisão de Apoio às Empresas 
e ao Emprego.
Município de vila Nova de Gaia, 01 de setembro 
de 2017
o vereador, no uso das competências de-
legadas e subdelegadas pelo Despacho 14/
pCM/2014, de 10 de março, Manuel António 
Correia Monteiro.
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eDt-CmVNG/2017/447
(proC. 914/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências que lhe foram subdelegadas 
pelo despacho n.º 87/vMM/2016, de 27 de ju-
lho, do Senhor vereador do pelouro da Fiscali-
zação Municipal. 
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 cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 27/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua Fofim de Além, junto ao n.º 841, 
união de Freguesias de pedroso e Seixezelo, 
deste município
Que, à vista de Mandado e em seu cumprimen-
to, a polícia Municipal e os serviços municipais 
competentes procederão à tomada de posse 
administrativa 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 se-
guintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de No-
vembro, ainda aplicável por força do disposto 
no artigo 6.º do novo Código de procedimento 
Administrativo, agendada para o dia 18 de se-
tembro de 2017, às 9.30h.
porquanto não se mostrou cumprida a or-
DEM, proferida por esta autoridade adminis-
trativa no âmbito do processo de fiscalização 
n.º 914/SAL/2016, 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.
os custos e todas as quantias relativas às des-
pesas a realizar no âmbito da execução coer-
civa, incluindo quaisquer indemnizações ou 
sanções pecuniárias que a autoridade adminis-

trativa 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.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2017/24533
vila Nova de Gaia, 08-05-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 01/09/2017

eDt-CmVNG/2017/449
(proC. 621/SAL/2017)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências que lhe foram subdelegadas 
pelo despacho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, 
do Senhor vereador do pelouro da Fiscalização 
Municipal. 
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 cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 17/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na Travessa dos Metalúrgicos, rua 
dos Metalúrgicos e rua 5 de outubro, freguesia 
de Avintes, deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 621/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-
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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.
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 arti-
go 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 Administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
12 de outubro de 2017, às 10h.
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 621/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.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2017/24528
vila Nova de Gaia, 08-05-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 01/09/2017

eDt-CmVNG/2017/465
(proC. 849/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
pCM/2014, de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 
17 de março do Senhor presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 2017/05/22, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
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lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
rua de Suas vilas, junto aos n.ºs 257/265, cor-
respondente ao Lote n.º 3 do Alvará de Lotea-
mento   n.º 83 de 1984, freguesia da Madalena 
deste Município, da intenção desta autoridade 
administrativa ordenar, a execução, a promover 
no prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegeta-
ção, existente no referido terreno, 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 regulamento Municipal de re-
síduos 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 constitu-
am 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 comunica que, de acordo com o dis-
posto 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(849/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/2017/18287
vila Nova de Gaia, 06-07-2017 

Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 01/09/2017

eDt-CmVNG/2017/466
(proC. 1192/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art. 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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 22/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
de Nazarães, junto ao nº 467, na freguesia da 
Madalena, deste município, da intenção desta 
autoridade administrativa ordenar, a execução, 
a promover no prazo de 15 dias úteis, da limpe-
za da vegetação e demais resíduos, existentes 
no referido terreno, promovendo, entre outros, 
a proliferação de insetos e animais rastejantes, 
e constituindo, por conseguinte, um foco de in-
salubridade e de insegurança (risco de incên-
dio) no local, em violação do disposto no art.º 
33.º do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos 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 constitu-
am 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-
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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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1192/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/2017/18998
vila Nova de Gaia, 13-06-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/09/2017

eDt-CmVNG/2017/467
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - BECo 
Do ArEINho, oLIvEIrA Do Douro
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
21 de Agosto de 2017, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
Trânsito proibido desde a rua do Areinho e 
numa extensão de 85m (até às instalações da 
Fanfarra de oliveira do Douro), exceto a veícu-
los de emergência
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 28 de Agosto de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 04/09/2017

eDt-CmVNG/2017/468
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - vÁrIoS 
ArruAMENToS, CANIDELo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia,
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
21 de Agosto de 2017, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
1 - rua da Graça – implementação de 2 sinais 
STop, um a norte e outro a sul da rua Estampa-
ria de Lavadores;
2 - rua José Maria Alves - implementação de 2 
sinais STop, a nascente da rua Estamparia de 
Lavadores;
3 – rua das Fábricas – implementação de 2 si-
nais STop, um a nascente e outro a poente, da 
rua Estamparia de Lavadores;
4 – rua do Centro de Saúde – implementação 
de 2 sinais STop, um a nascente e outro a poen-
te, da rua Estamparia de Lavadores;
5 – rua Sub-ribas – implementação de um sinal 
STop, a poente da rua Estamparia de Lavado-
res;
6 – rua Quinta do Castro – implementação de 
um sinal STop, junto à intersecção com a rua 
das Fábricas;
7 – Travessa José Maria Alves – implementação 
de um sinal STop, junto à intersecção com a 
rua das Fábricas;
8 - rua Luís Brandão - implementação de 2 si-
nais STop, um a norte e outro a sul da rua Es-
tamparia de Lavadores
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 29 de Agosto de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 04/09/2017

eDt-CmVNG/2017/469
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA DE 
S. pAIo, CANIDELo
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
21 de Agosto de 2017, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Implementação de um sinal B2 (STop) junto à 
intersecção, com a rua do Fontão
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para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 29 de Agosto de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 04/09/2017

eDt-CmVNG/2017/470
(proC. 1479/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências que lhe foram subdelegadas 
pelo despacho n.º 87/vMM/2016, de 27 de ju-
lho, do Senhor vereador do pelouro da Fiscali-
zação Municipal. 
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 cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 21/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na Travessa da Serra, n.º 60, união de 
Freguesias de pedroso e Seixezelo, deste mu-
nicípio
Que, à vista de Mandado e em seu cumprimen-
to, a polícia Municipal e os serviços municipais 
competentes procederão à tomada de posse 
administrativa 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 se-
guintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de No-
vembro, ainda aplicável por força do disposto 
no artigo 6.º do novo Código de procedimento 
Administrativo, agendada para o dia 08 de se-
tembro de 2017, às 9.30h
porquanto não se mostrou cumprida a or-
DEM, proferida por esta autoridade adminis-
trativa no âmbito do processo de fiscalização 
n.º 1479/SAL/2016, 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.
os custos e todas as quantias relativas às des-
pesas a realizar no âmbito da execução coer-
civa, incluindo quaisquer indemnizações ou 
sanções pecuniárias que a autoridade adminis-
trativa 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.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2017/24507
vila Nova de Gaia, 08-04-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/09/2017

eDt-CmVNG/2017/471
(proC. 1085/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 21 de junho de 2017, 
ao abrigo da subdelegação de competências 
constante do despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 
de março, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos re-
ais sobre o terreno, sito rua do Cruzeiro, lateral 
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e traseiras do n.º 333, da freguesia de Canelas, 
deste município, 
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fisca-
lização n.º 1085/SAL/2016, de execução de 
trabalhos de 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, con-
cedendo-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 adverte que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a ma-
nutenção da situação de insalubridade e inse-
gurança detetada, se promoverão as diligên-
cias processuais devidas, para, nos termos do 
disposto no nº. 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL 
nº. 61/96, de 31 de janeiro, aplicável por força 
do disposto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, se tomar posse administrativa do 

referido terreno com vista à execução coerciva 
dos trabalhos de limpeza/corte de vegetação 
ora determinados. 
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 1085/SAL/2016 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/2017/22251
vila Nova de Gaia, 13-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/09/2017

eDt-CmVNG/2017/472
(proC. 516/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 
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87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 22/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
da Giesta, junto ao nº 201, na freguesia de vi-
lar de Andorinho, deste município, da intenção 
desta autoridade administrativa ordenar, a exe-
cução, a promover no prazo de 15 dias úteis, da 
limpeza da vegetação e demais resíduos, exis-
tentes no referido terreno, promovendo, entre 
outros, a proliferação de insetos e animais ras-
tejantes, 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 regulamento Municipal de re-
síduos 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 constitu-
am 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(516/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/2017/18495
vila Nova de Gaia, 06-08-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/09/2017

eDt-CmVNG/2017/473
(proC. 205/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências que lhe foram subdelegadas 
pelo despacho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, 
do Senhor vereador do pelouro da Fiscalização 
Municipal. 
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 cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 17/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua dos Fogueteiros, junto ao n.º 
200/214, freguesia de Avintes, deste município
Que, à vista de Mandado e em seu cumprimen-
to, a polícia Municipal e os serviços municipais 
competentes procederão à tomada de posse 
administrativa 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 se-
guintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de No-
vembro, ainda aplicável por força do disposto 



AvISoS E EDITAIS

Nº 83 | SETEMBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

34

no artigo 6.º do novo Código de procedimento 
Administrativo, agendada para o dia 04 de se-
tembro de 2017, às 9.30h
porquanto não se mostrou cumprida a or-
DEM, proferida por esta autoridade adminis-
trativa no âmbito do processo de fiscalização 
n.º 205/SAL/2016, 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 (são) 
proprietário(a)(s), incluindo o abate de árvores, 
em cumprimento do disposto no artigo 15.º, n.º 
2, do decreto-lei n.º 124/2006, de 28 de junho, 
com as alterações introduzidas pelo decreto-lei 
n.º 17/2009, de 14 de janeiro, quanto à obriga-
ção de proceder à gestão de combustível flo-
restal, relativa ao estrato arbóreo, arbustivo e 
subarbustivo, numa faixa de 50 metros à volta 
das edificações e instalações adjacentes, medi-
das a partir da alvenaria exterior dos edifícios 
confinantes.
os custos e todas as quantias relativas às des-
pesas a realizar no âmbito da execução coer-
civa, incluindo quaisquer indemnizações ou 
sanções pecuniárias que a autoridade adminis-
trativa 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.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2017/24494
vila Nova de Gaia, 08-04-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/09/2017

eDt-CmVNG/2017/474
(proC. 1186/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-

pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
pCM/2014, de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 
17 de março do Senhor presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 2017/05/31, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
da ribeirinhas, junto ao nº 249/257 – vilar de 
Andorinho, deste município, da intenção desta 
autoridade administrativa ordenar, a execução, 
a promover no prazo de 15 dias úteis, da limpe-
za da vegetação e demais resíduos, existentes 
no referido terreno, promovendo, entre outros, 
a proliferação de insetos e animais rastejantes, 
e constituindo, por conseguinte, um foco de in-
salubridade e de insegurança (risco de incên-
dio) no local, em violação do disposto no art.º 
33.º do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos 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 constitu-
am 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 comunica que, de acordo com o dis-
posto 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
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determinado no prazo que lhe foi concedido.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1186/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/2017/18951
vila Nova de Gaia, 13-06-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/09/2017

eDt-CmVNG/2017/475
(proC. 1185/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 22/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
da panasqueira junto ao nº 141 da rua da vinha, 
na freguesia de Madalena, 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 constitu-
am 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1185/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/2017/18655
vila Nova de Gaia, 06-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/09/2017

eDt-CmVNG/2017/476
(proC. 1624/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 
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87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art. 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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 22/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
Santa Apolónia, a norte do nº 507, na freguesia 
de Serzedo, deste município, da intenção desta 
autoridade administrativa ordenar, a execução, 
a promover no prazo de 15 dias úteis, da limpe-
za da vegetação e demais resíduos, existentes 
no referido terreno, promovendo, entre outros, 
a proliferação de insetos e animais rastejantes, 
e constituindo, por conseguinte, um foco de in-
salubridade e de insegurança (risco de incên-
dio) no local, em violação do disposto no art.º 
33.º do regulamento Municipal de resíduos Só-
lidos 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 constitu-
am 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1624/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/2017/18284
vila Nova de Gaia, 06-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/09/2017

eDt-CmVNG/2017/477
(proC. 1110/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art. 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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 22/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
Avenida Combatentes do ultramar, junto ao nº 
1001, na freguesia de Gulpilhares e valadares, 
deste município, da intenção desta autoridade 
administrativa ordenar, a execução, a promover 
no prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vege-
tação e demais resíduos, existentes no referido 
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terreno, promovendo, entre outros, a prolifera-
ção de insetos e animais rastejantes, e consti-
tuindo, por conseguinte, um foco de insalubri-
dade e de insegurança (risco de incêndio) no 
local, em violação do disposto no art.º 33.º do 
regulamento 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 constitu-
am 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1110/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/2017/18270
vila Nova de Gaia, 06-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/09/2017

eDt-CmVNG/2017/478
(proC. 1508/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 21 de junho de 2017, 
ao abrigo da subdelegação de competências 
constante do despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 
de março, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos re-
ais sobre o terreno, sito rua Monte Curral, fren-
te ao nº 183, da freguesia da Madalena, deste 
município, 
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fisca-
lização n.º 1508/SAL/2016, de execução de 
trabalhos de 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, con-
cedendo-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. 
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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 adverte que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a ma-
nutenção da situação de insalubridade e inse-
gurança detetada, se promoverão as diligên-
cias processuais devidas, para, nos termos do 
disposto no nº. 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL 
nº. 61/96, de 31 de janeiro, aplicável por força 
do disposto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, se tomar posse administrativa do 
referido terreno com vista à execução coerciva 
dos trabalhos de limpeza/corte de vegetação 
ora determinados. 
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 1508/SAL/2016 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/2017/22254
vila Nova de Gaia, 13-07-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/09/2017

eDt-CmVNG/2017/479
(proC. 1513/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
pCM/2014, de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 
17 de março do Senhor presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art. 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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 2017/07/06, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
da pena, junto ao nº 650, da freguesia da Ma-
dalena, deste município, da intenção desta au-
toridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-



39

 Nº 83 | SETEMBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

AvISoS E EDITAIS

lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 33.º 
do regulamento 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 constitu-
am 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 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.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
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 infrato-
res.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 

despacho n. 14/pCM/2014 de 10 de março, pro-
ferido pelo Senhor presidente da Câmara, com 
competência conferida pela Câmara Municipal, 
na reunião de 25 de outubro de 2013.
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1513/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/2017/22594
vila Nova de Gaia, 17-07-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/09/2017

eDt-CmVNG/2017/480
(proC. 173/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
pCM/2014, de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 
17 de março do Senhor presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 2017/05/22, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno sito na rua 
do Crasto, frente ao nº 299 - Madalena, deste 
município, da intenção desta autoridade admi-
nistrativa ordenar, a execução, a promover no 
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prazo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação 
e demais resíduos, existentes no referido ter-
reno (densos silvados e plumas), 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 nº 2 do art.º 15 do Decreto-Lei 124/2006 de 
28/06.
Com efeito, decorre do disposto no citado no 
nº 2 do art.º 15 do Decreto-Lei 124/2006 de 
28/06, os proprietários, arrendatários, usufru-
tuários ou entidades que, a qualquer título, de-
tenham terrenos confinantes a edificações, de-
signadamente habitações, estaleiros, armazéns, 
oficinas, fábricas ou outros equipamentos, são 
obrigados a proceder à gestão de combustível 
numa faixa de 50 m à volta daquelas edificações 
ou instalações medida a partir da alvenaria ex-
terior da edificação, de acordo com as normas 
constantes no anexo do presente decreto-lei e 
que dele faz parte integrante. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(173/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/2017/18578
vila Nova de Gaia, 06-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/09/2017

eDt-CmVNG/2017/481
(proC. 283/SAL/2017)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
pCM/2014, de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 
17 de março do Senhor presidente da Câmara 

Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 2017/05/22, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito com 
frente para a rua de Crasto confinante ainda 
com as traseiras dos prédios sitos na rua prof. 
Joaquim Simões da hora, da freguesia de Ma-
dalena, deste município, da intenção desta au-
toridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 33.º 
do regulamento 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 constitu-
am 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 comunica que, de acordo com o dis-
posto 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
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(283/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/2017/18659
vila Nova de Gaia, 06-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/09/2017

eDt-CmVNG/2017/482
(proC. 1425/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
pCM/2014, de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 
17 de março do Senhor presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 2017/05/22, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito no 
ângulo da rua Água da Sombra, s/n.º, com a 
Travessa Água da Sombra, s/n.º ( lado direito, 
entrada na Travessa Água da Sombra ), da fre-
guesia de vilar de Andorinho, 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 constitu-
am 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 comunica que, de acordo com o dis-
posto 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1425/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/2017/19202
vila Nova de Gaia, 15-06-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 04/09/2017

eDt-CmVNG/2017/483
(proC. 1333/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 
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87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 21 de junho de 2017, 
ao abrigo da subdelegação de competências 
constante do despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 
de março, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos re-
ais sobre o terreno, sito na rua dos Bombeiros 
voluntários da Aguda, frente ao nº 65, da fre-
guesia de Arcozelo, deste município,
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fisca-
lização n.º 1333/SAL/2016, de execução de 
trabalhos de 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, con-
cedendo-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 adverte que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a ma-
nutenção da situação de insalubridade e inse-
gurança detetada, se promoverão as diligên-
cias processuais devidas, para, nos termos do 
disposto no nº. 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL 
nº. 61/96, de 31 de janeiro, aplicável por força 
do disposto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, se tomar posse administrativa do 
referido terreno com vista à execução coerciva 
dos trabalhos de limpeza/corte de vegetação 
ora determinados. 
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 1333/SAL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
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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/2017/22247
vila Nova de Gaia, 13-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 05/09/2017

eDt-CmVNG/2017/484
(proC. 177/SAL/2017)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
pCM/2014, de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 
17 de março do Senhor presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 09/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sitona rua 
das pedreiras do Cadavão, junto ao nº 548, da 
freguesia de Mafamude e vilar do paraíso, 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 constitu-
am 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 comunica que, de acordo com o dis-
posto 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(177/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.
vila Nova de Gaia, 29 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 05/09/2017

eDt-CmVNG/2017/485
(proC. 178/SAL/2017)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
pCM/2014, de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 
17 de março do Senhor presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
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última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art.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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 09/05/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
rua das pedreiras do Cadavão com a rua dos 
Borneiros, freguesia de Mafamude e vilar do 
paraíso , deste município, da intenção desta au-
toridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 33.º 
do regulamento 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 constitu-
am 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 comunica que, de acordo com o dis-
posto 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(178/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. 
vila Nova de Gaia, 29 de maio de 2017.
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 05/09/2017

eDt-CmVNG/2017/486
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 14/pCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESpACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JuNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 15 respeitante à 
reunião pública realizada no dia 21 de agosto 
de 2017, 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 
2013/10/25.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de Gaia, 30 de agosto de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 05/09/2017

eDt-CmVNG/2017/487
(proC.328/vT/2016)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
pCM/2014, de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 
17 de março do Senhor presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
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-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, aos proprietários da 
edificação sita na ruA DE JoÃo DE BArroS 
S/N (ENTrE o Nº 36 E Nº 44), freguesia de MA-
FAMuDE, v. N. Gaia, de que, no âmbito do pro-
cesso Administrativo nº 328/vT/2016, foi pelo 
despacho do Senhor vereador do pelouro da 
Fiscalização Municipal e vistorias Administrati-
vas, Dr. Manuel Monteiro, de 28 de Setembro de 
2016, determinada a realização de uma visto-
ria à referida edificação, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos artigos 89.º e seguintes 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
na redação que lhe é conferida pela legislação 
subsequente, com vista à avaliação do seu es-
tado de conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 06 de 
novembro de 2017, pelas 9:45 horas, sendo que, 
de acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele di-
ploma legal, poderá, caso se pretenda, até à 
véspera da data da sua realização, ser indicado 
um perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências, atribuída pelo 
despacho n.º 14/pCM/2014, de 10 de Março, do 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida por esta última na reu-
nião de 25 de outubro de 2013.
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/2017/25716
vila Nova de Gaia, 23-08-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 05/09/2017

eDt-CmVNG/2017/488
(proC. 1236/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-

torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 2017/06/27, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua Nova do picão, junto ao n.º 
158, na freguesia de Canidelo, deste município
Que, à vista de Mandado e em seu cumprimen-
to, a polícia Municipal e os serviços municipais 
competentes procederão à tomada de posse 
administrativa 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 se-
guintes do Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de No-
vembro, ainda aplicável por força do disposto 
no artigo 6.º do novo Código de procedimento 
Administrativo, agendada para o dia 6 de Se-
tembro de 2017, às 9.30h, 
porquanto não se mostrou cumprida a or-
DEM, proferida por esta autoridade adminis-
trativa no âmbito do processo de fiscalização 
n.º 1236/SAL/2016, 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.
os custos e todas as quantias relativas às des-
pesas a realizar no âmbito da execução coer-
civa, incluindo quaisquer indemnizações ou 
sanções pecuniárias que a autoridade adminis-
trativa 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) 
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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.
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/2017/21226
vila Nova de Gaia, 06-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 05/09/2017

eDt-CmVNG/2017/489
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA DE 
CArrAIS, vALADArES 
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
21 de Agosto de 2017, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Colocação de dois sinais verticais de para-
gem obrigatória (B2 - STop), no entroncamen-
to com a Avenida António Coelho Moreira e no 
entroncamento com a rua Nova da Igreja
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 31 de Agosto de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 05/09/2017

eDt-CmVNG/2017/490*
*ver mapas nas últimas páginas do boletim

eDt-CmVNG/2017/523
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
24/93
(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 142/pCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 

de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 16 
de agosto de 2017, 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 o 
Município está a promover uma proposta de al-
teração da licença de loteamento n.º 24/93 que 
tem como objetivo alterar a parcela de terreno 
destinada a equipamento escolar para equipa-
mento de utilização coletiva.
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 3344/17 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: 07/09/2017

eDt-CmVNG/2017/524
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
15/98
(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-
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-presidente da Câmara Municipal de vila Nova 
de Gaia, no uso das competências delegadas 
por despacho n.º 142/pCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
9 de agosto de 2017, 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 15/98 para o lote n.º 1, 
requerido em nome de ISABEL SALDANhA vA-
LENTE SILvA, que tem como objetivo a elimi-
nação da cave, a alteração da área de implanta-
ção, de 84m2 para 108m2 e a alteração da área 
de construção, de 252m2 para 216m2.
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 3037/17 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: 07/09/2017

eDt-CmVNG/2017/525
(proC. 733/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art. 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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 06/07/2017, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
de Gestosa de Baixo, sem número, e junto ao n.º 
710, da união de Freguesias de Sandim, olival, 
Lever e Crestuma, deste município, da intenção 
desta autoridade administrativa ordenar, a exe-
cução, a promover no prazo de 15 dias úteis, da 
limpeza da vegetação e demais resíduos, exis-
tentes no referido terreno, promovendo, entre 
outros, a proliferação de insetos e animais ras-
tejantes, e constituindo, por conseguinte, um 
foco de insalubridade e de insegurança (risco 
de incêndio) no local, em violação do dispos-
to no art.º 33.º do regulamento 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, arbustos, se-
bes, silvados, balsas, lixos ou quaisquer resí-
duos 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, constitui contra-
ordenação, passível de coima graduada de uma 
vez até um máximo de cinco vezes o salário mí-
nimo 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 
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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 dispos-
to no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 07/01, será 
tomada posse administrativa do terreno com 
vista à execução coerciva dos trabalhos, a par-
tir do dia 21 de Setembro de 2017, pelas 09:30 
horas, pelo período estritamente necessário ao 
cumprimento do ordenado.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
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. 
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 14/pCM/2014 de 10 de março, pro-
ferido pelo Senhor presidente da Câmara, com 
competência conferida pela Câmara Municipal, 
na reunião de 25 de outubro de 2013. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(733/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/2017/22030

vila Nova de Gaia, 07-12-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 08/09/2017

eDt-CmVNG/2017/528
Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 81/pCM/2014, de 13 de Novembro, do 
Senhor vereador do pelouro da Fiscalização 
Municipal e vistorias Administrativas, com com-
petência subdelegada pelos despachos n.º 14/
pCM/2014, de 10 de Março, e 47/pCM/2016, de 
17 de março, do Senhor presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo (CpA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, através 
da afixação do presente Edital, que, por despa-
cho daquele Senhor vereador, de 22 de maio de 
2017, foi determinado notificar os proprietários 
do imóvel sito no Largo do Telhado, n. os 2A e 
2C e rua da ramadinha, n. 205, freguesia de 
Mafamude e vilar do paraíso, v. N. Gaia, de que, 
no âmbito do processo Administrativo Nº 74/
vT/2017, foi proferida a decisão, cujos termos e 
fundamentos, ora se mencionam:
“Em 19.04.2017 foi realizada, a título oficioso, na 
sequência da comunicação efetuada pela Dire-
ção Municipal de Bombeiros e proteção Civil, 
uma vistoria administrativa a um imóvel, com 
a localização referida em epígrafe, nos termos 
e para os efeitos do disposto nos artigos 89.º e 
90.º, n.º 8, do regime Jurídico de urbanização e 
de Edificação (rJuE), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação 
que lhe é conferida pela legislação subsequen-
te.
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se reme-
te. De acordo com a descrição nele referida pe-
los peritos, está em causa, em matéria espacial, 
um imóvel de construção antiga, implantado á 
face da via pública, constituído por 3 edifica-
ções térreas, contíguas, sendo que, uma delas, 
a que tem entrada pelo n.º 2ª do Largo do Te-
lhado, se encontra ocupada em regime de in-
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quilinato, e as restantes devolutas.
Já no que diz respeito ao seu estado de con-
servação, importa salientar, que após análise 
das patologias elencadas no auto atrás referi-
do, na sua generalidade e na sua especificida-
de, se conclui que as mesmas afetam de forma 
muito significativa as condições de segurança 
públicas, decorrente do perigo iminente de 
desmoronamento em que se encontram alguns 
do seus elementos e portanto, com risco para a 
integridade física de pessoas e bens, afetando 
ainda igualmente e manifestamente o arranjo 
estético do imóvel e a estética e a beleza da 
paisagem onde o mesmo se insere.
Nestes termos, e como decorre do exposto no 
auto de vistoria lavrado, estamos clara e inequi-
vocamente perante uma situação que requeria 
intervenção urgente do Município, pelo que, a 
mesma tem lugar no âmbito do preconizado no 
n.º 8 do art.º 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, na redação que lhe é conferida 
pela legislação subsequente, com a consequen-
te dispensa das formalidades previstas nos n.os 
2 e 3 deste artigo e da audiência dos interes-
sados a que se refere o art.º 121.º do Código de 
procedimento Administrativo (CpA), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, 
de acordo com o preconizado na alínea a) do 
art.º 124.º deste último.
A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal dos n.º 2 do art.º 
89.º do rJuE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, 
preceito que confere a esta Câmara Municipal, 
a faculdade de, a todo o tempo, determinar a 
execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de salubridade e/
ou segurança, ou à melhoria do arranjo estético 
dos edifícios.
Em face ao exposto e após devida ponderação 
dos elementos instrutórios do processo, deve-
rá, nos termos daquele enquadramento legal, 
com vista à correção das patologias assinala-
das no auto de vistoria, com fundamento neste 
último e com base na presente informação, ser 
ordenado à proprietária, Maria Júlia pinto Mei-
reles, através de carta registada com aviso de 
receção e aos restantes proprietários através 
de Edital, de acordo com o disposto nas 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 07 de Janeiro, no 
prazo máximo de 20 dias úteis, a execução dos 
seguintes trabalhos:
-EXTErIor
a) Fachadas:
1. reparação da fachada confinante com a via 
pública, da unidade com entrada pelo n.º 205.
2. Substituição das caixilharias da unidade com 
entrada pelo n.º 205, ou em alternativa o empa-
redamento destes vãos.
3. Consolidação das paredes estruturais.
4. reparação do muro de vedação de proprie-
dade, devendo o mesmo ficar consolidado e 
também ser rebocado na parte que se encontra 
com tijolo à vista.
b) Cobertura:
5. reparação geral da cobertura comum às 3 
unidades, incluindo o beiral frontal da unidade 
com entrada pelo n.º 2905, de forma a garantir 
a segurança no local.
-INTErIor
6. Limpeza geral das unidades desocupadas.
Atenta a urgência assinalada e do consequente 
cumprimento da ordem atrás referida, foi igual-
mente dispensada a audiência dos interessa-
dos, a que se refere o art.º 121.º do Código de 
procedimento Administrativo (CpA), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, 
de acordo com o preconizado na alínea a) do 
art.º 124.º deste último.”
Adverte-se, de que, caso não cumpra volunta-
riamente com o ordenado, no prazo indicado, 
ficará sujeita à instauração de processo de con-
traordenacional pelo ilícito previsto e punido 
pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º do re-
gime Jurídico da urbanização e da Edificação 
(rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é con-
ferida pela legislação subsequente, punível com 
coima a graduar entre € 500,00 e €10.000, in-
correndo ainda na pratica do crime de desobe-
diência, nos termos do art.º 348, n.º 1, alínea b) 
do Código penal, para além das obras poderem 
ser executadas coercivamente pelo Município, 
com custos a seu cargo, nos termos dos artigos 
n.os 91, 107 e 108, todos daquele diploma legal.
Adverte-se igualmente, de que, no processo se 
encontra um anexo fotográfico ao auto de vis-
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toria, que não é afixado juntamente com o pre-
sente edital.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2017/21416
vila Nova de Gaia, 07-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 08/09/2017

eDt-CmVNG/2017/529
(proC. 661/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 06/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua de Belmonte, s/n.º, junto ao n.º 
325, correspondente ao Lote n.º 13 do Alvará de 
Loteamento n.º 16/00 de 14 de dezembro, da 
Freguesia de Canidelo, deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 661/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.
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.
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-
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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 661/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/2017/25436
vila Nova de Gaia, 21-08-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/09/2017

eDt-CmVNG/2017/530
(proC. 1252/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 17/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 

e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua de Belmonte, s/n.º, junto ao n.º 
325, correspondente ao Lote n.º 12 do Alvará de 
Loteamento n.º 16/00 de 14 de dezembro, da 
Freguesia de Canidelo, deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1252/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 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-
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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 1504/SAL/2016 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/2017/25500
vila Nova de Gaia, 22-08-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/09/2017

eDt-CmVNG/2017/531
(proC. 1256/SAL/2016)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-

pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
pCM/2014, de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 
17 de março do Senhor presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013.
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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 2017/07/06, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
Avenida da Beira Mar, ao lado do nº 1229, da 
freguesia de Canidelo, deste município, da in-
tenção desta autoridade administrativa orde-
nar, a execução, a promover no prazo de 15 dias 
úteis, da limpeza da vegetação e demais resídu-
os, existentes no referido terreno, 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 regulamento Municipal de re-
síduos 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 constitu-
am 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 torna-se efetiva, devendo cumprir com o 
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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.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
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 infrato-
res.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 14/pCM/2014 de 10 de março, pro-
ferido pelo Senhor presidente da Câmara, com 
competência conferida pela Câmara Municipal, 
na reunião de 25 de outubro de 2013.
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1256/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/2017/22610
vila Nova de Gaia, 17-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/09/2017

eDt-CmVNG/2017/532
(proC. 376/SAL/2017)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-

tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
pCM/2014, de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 
17 de março do Senhor presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 2017/07/06, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titula-
res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
da Estação, junto à fábrica dos pinceis, na fre-
guesia de São Félix da Marinha, 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 constitu-
am 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 
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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. 
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
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.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 14/pCM/2014 de 10 de março, pro-
ferido pelo Senhor presidente da Câmara, com 
competência conferida pela Câmara Municipal, 
na reunião de 25 de outubro de 2013.
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(376/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. 
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2017/22538
vila Nova de Gaia, 17-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/09/2017

eDt-CmVNG/2017/533
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 14/pCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESpACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JuNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 16 respeitante à 
reunião ordinária realizada no dia 4 de setem-
bro de 2017, aprovada nos termos do disposto 
no art.º 27º do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, bem como do 
nº. 1, do art.º 11º do regimento desta Câmara 
Municipal, aprovado pelo Executivo na reunião 
de 2013/10/25.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de Gaia, 7 de setembro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 11/09/2017

eDt-CmVNG/2017/534
(proC. 607/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 27 de julho de 2017 
ao abrigo da subdelegação de competências 
constante do despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 
de março, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos 
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reais sobre o terreno, sito na rua do pavilhão, 
traseiras dos nºs 444, 466 e 494, da união de 
Freguesias de Gulpilhares e valadares, deste 
município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 607/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 sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de ár-
vores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradou-
ros dos prédios rústicos ou urbanos quando 
constituam perigo de incêndio ou para a saúde 
pública, cuja violação, de acordo com o dispos-
to na alínea b) do artigo 49.º do citado regula-
mento, 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 arti-
go 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 Administrativo, que desde já, por 

mera cautela processual, se agenda para o dia 
14 de novembro de 2017, às 9.30h.
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 aos infratores. 
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 por proceder à limpeza voluntária 
do terreno, deverá comunicá-lo, por qualquer 
meio, aos serviços de fiscalização da Divisão de 
Fiscalização e Contraordenações deste municí-
pio.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 607/SAL/2016 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/2017/26039
vila Nova de Gaia, 25-08-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/09/2017

eDt-CmVNG/2017/535
(proC. 455/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
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torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 01/08/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na Travessa Nova das Chieiras, em 
frente ao nº 52, Freguesia de Canidelo, deste 
município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 455/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 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.
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 455/SAL/2016 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 
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igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2017/25423
vila Nova de Gaia, 21-08-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/09/2017

eDt-CmVNG/2017/536
(proc. 281/SAL/2017)

Dr. TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Dire-
tor do Departamento da polícia Municipal, da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia, no uso 
das competências subdelegadas pelo despa-
cho n.º 87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos nos.º 14/
pCM/2014, de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 
17 de março do Senhor presidente da Câmara 
Municipal, com competência conferida por esta 
última, na reunião de 25 de outubro de 2013. 
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art. 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 cumprimen-
to do despacho proferido Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 2017/07/06, o(s) proprietário(s), 
arrendatário(s), usufrutuário(s) e demais titu-
lares de direitos reais sobre o terreno, sito na 
rua das Matas, n.º 154 da freguesia de Santa 
Marinha, deste município, da intenção desta au-
toridade administrativa ordenar, a execução, a 
promover no prazo de 15 dias úteis, da limpeza 
da vegetação e demais resíduos, existentes no 
referido terreno, promovendo, entre outros, a 
proliferação de insetos e animais rastejantes, e 
constituindo, por conseguinte, um foco de insa-
lubridade e de insegurança (risco de incêndio) 
no local, em violação do disposto no art.º 33.º 
do regulamento 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 constitu-

am 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 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.
A posse administrativa é realizada pelos servi-
ços municipais competentes, mediante a elabo-
ração de um auto de posse onde, para além de 
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.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 14/pCM/2014 de 10 de março, pro-
ferido pelo Senhor presidente da Câmara, com 
competência conferida pela Câmara Municipal, 
na reunião de 25 de outubro de 2013.
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(281/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), 
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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/2017/22600
vila Nova de Gaia, 17-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/09/2017

eDt-CmVNG/2017/537
(proC.198/vT/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 despa-
cho nº.81/2014, de 13 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Munici-
pal e vistorias Administrativas, com compe-
tência subdelegada pelos despachos n.os 14/
pCM/2014, de 10 de Março e 47/pCM/2016, de 
17 de Março, do Senhor presidente da Câmara 
Municipal de vila Nova de Gaia, com competên-
cia conferida por esta última, na reunião de 25 
de outubro de 2013.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do art.º 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo (CpA), aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, através 
da afixação do presente Edital, de que, no âm-
bito do processo Administrativo nº 74/vT/2016, 
foi por despacho daquele senhor vereador, de 
2017/06/21, proferida a seguinte decisão final:
“Em 10.01.2017, por iniciativa oficiosa do Municí-
pio, na sequência de uma participação efetuada 
pelos Serviços de Bombeiros e proteção Civil, 
foi realizada uma vistoria à edificação sita no 
Largo da Liberdade, n. os 45 e 50 e na Calçada 
da Liberdade, junto ao n.º 22, freguesia de Ca-
nidelo, v. N. Gaia, nos termos e para os efeitos 
do disposto nos artigos, n .os 89.º e seguintes, 
do regime Jurídico de urbanização e de Edi-
ficação (rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe 
é conferida pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para o qual se reme-
te. De acordo com a descrição nele referida, em 
matéria espacial, está em causa um edifício de 
2 pisos habitacional, devoluto, de construção 

antiga, com a sua fachada principal voltada ao 
Largo da Liberdade e logradouro posterior com 
acesso através da calçada com o mesmo nome.
Já no que se refere ao seu estado de conserva-
ção, importa salientar que após análise das pa-
tologias elencadas pelos peritos, na sua gene-
ralidade e na sua especificidade, se concluí que 
as mesmas provocam manifesta insalubridade 
e insegurança no local, afetando consideravel-
mente o arranjo estético do edifício vistoriado, 
bem como a estética e a beleza da paisagem 
urbana onde o mesmo se insere.
A situação fáctica observada enquadra-se des-
te modo, na previsão legal dos n. os 2 e 3 do 
art.º 89.º do rJuE, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação que 
lhe é conferida pela legislação subsequente, 
preceito que confere a esta Câmara Municipal, 
a faculdade de, a todo o tempo, determinar a 
execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de salubridade e/
ou segurança, ou à melhoria do arranjo estético 
dos edifícios, bem como ordenar a demolição 
total ou parcial das construções que ameacem 
ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública 
e para a segurança das pessoas e bens. 
Nesse sentido foi em 21.04.2017 efetuada audi-
ência prévia à parte proprietária através de Edi-
tal, de acordo com o disposto na alínea d) do 
n.º 1 do art.º 122.º do Código de procedimento 
Administrativo, atendendo a que a mesma não 
é conhecida do procedimento, e em 10.03.20178 
à proprietária/denunciante, Maria do Carmo 
Loureiro, por intermédio do ofício n.º 1707/2017, 
relativamente à intenção deste Município de 
ordenar à primeira, a realização dos trabalhos 
abaixo mencionados, nos termos lá descritos e 
com os fundamentos lá especificados. 
Não foi no entanto, por nenhuma das partes de-
duzida qualquer resposta relativamente à pro-
posta de decisão que lhes foi comunicada.
Em face ao exposto, com vista à correção das 
deficiências assinaladas, deverá ser ordenado 
ao proprietário, nos termos daquele enqua-
dramento legal e com fundamento no auto de 
vistoria, na proposta de audiência aos interes-
sados e na presente informação, no prazo má-
ximo de 60 dias úteis, a execução dos seguintes 
trabalhos:
-EXTErIor
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a) Fachadas e corpo ampliado
1. remoção das caixilharias e das janelas que se 
encontram em risco de queda e emparedamen-
to dos vãos com alvenaria rebocada.
2. Demolição da fachada posterior do edifício, 
em tabique, que se encontra em risco de queda 
sobre a habitação situada no n.º 22 da Calçada 
da Liberdade, e remoção dos escombros para 
local apropriado.
3. Demolição total do corpo de dois pisos, si-
tuado sobre a extrema norte do terreno e cuja 
estrutura em betão se apresenta em avança-
do estado de degradação e em risco de queda 
sobre a habitação no n.º 22 da Calçada da Li-
berdade, e remoção dos escombros para local 
apropriado.
4. Demolição das coberturas dos anexos e re-
moção dos escombros para local apropriado.
b) Cobertura
5. remoção da cobertura do corpo do edifício 
principal, travamento das paredes estruturais 
do edifício e tratamento do seu coroamento. 
A superfície das paredes confinantes com es-
paços habitáveis contíguos deverá ser devida-
mente impermeabilizada.
c) Logradouro
6. Limpeza do logradouro posterior e do pátio 
frontal, com remoção dos lixos e dos escom-
bros para local apropriado.”
Adverte-se o destinatário (a) da ordem propos-
ta, de que, caso não cumpra voluntariamente 
com o ordenado, no prazo indicado, ficará su-
jeito (a) à instauração de processo de contra-
ordenacional pelo ilícito previsto e punido pelo 
n.º 1, alínea s) e n.º 4 do art.º 98.º do regime Ju-
rídico da urbanização e da Edificação (rJuE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação que lhe é conferida pela 
legislação subsequente, punível com coima a 
graduar entre € 500,00 e €10.000, incorrendo 
ainda na pratica do crime de desobediência, 
nos termos do art.º 348.º, n.º 1, alínea b) do Có-
digo penal, para além das obras poderem ser 
executadas coercivamente pelo Município, com 
custos a seu cargo, nos termos dos artigos n.os 
91.º, 107.º e 108.º, todos daquele diploma legal.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(198/vT/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/2017/20738
vila Nova de Gaia, 07-03-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/09/2017

eDt-CmVNG/2017/538
(proC. 1338/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 cumprimen-
to do despacho proferido pelo Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 27/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito sem número, no entroncamento das 
ruas D.ª hELENA LEAL, ruA DoS pASSAIS 
e ruA pADrE ArChEr, da união de Fregue-
sias de SANDIM, oLIvAL, LEvEr e CrESTuMA, 
deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1338/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-
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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 constitu-
am 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 
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. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1338/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/2017/25681
vila Nova de Gaia, 23-08-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/09/2017

eDt-CmVNG/2017/539
(proc. 799/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
NoTIFICA, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº.1 e nº.3, do art. 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 cumprimen-
to do despacho proferido pelo Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 21/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito  sem número, e confrontante com as 
extremas laterais e traseiras do prédio sito ao 
número  1271, da rua de Fioso, da união de Fre-
guesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, 
deste Município 
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-



61

 Nº 83 | SETEMBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

AvISoS E EDITAIS

ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 799/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 constitu-
am 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 
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. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(799/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/2017/25618
vila Nova de Gaia, 23-08-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 11/09/2017

eDt-CmVNG/2017/540
(proC. 974/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 27 de junho de 2017, 
ao abrigo da subdelegação de competências 
constante do despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 
de março, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos re-
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ais sobre o terreno, sito na sito na rua Dr. Jorge 
da Fonseca Jorge, junto ao nº 917, da união de 
freguesias de pedroso e Seixezelo, deste muni-
cípio.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 974/SAL/2016, de execução de trabalhos 
de limpeza da vegetação e demais resíduos, 
existentes no referido terreno, promovendo, en-
tre 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 regulamento Municipal de re-
síduos Sólidos urbanos e Limpeza pública do 
Município 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. 
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 adverte que, após o decurso do prazo 
concedido para o efeito, e constatada a ma-
nutenção da situação de insalubridade e inse-
gurança detetada, se promoverão as diligên-
cias processuais devidas, para, nos termos do 
disposto no nº. 2, do art.º 149.º e ss. do DL n.º 
442/91, de 15 de novembro, alterado pelo DL 
nº. 61/96, de 31 de janeiro, aplicável por força 

do disposto no art.º 6.º, do DL n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, se tomar posse administrativa do 
referido terreno com vista à execução coerciva 
dos trabalhos de limpeza/corte de vegetação 
ora determinados. 
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 974/SAL/2016 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/2017/22455
vila Nova de Gaia, 14-07-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/09/2017

eDt-CmVNG/2017/541
(proC. 1403/SAL/2016)

TELMo FILIpE QuELhAS MorEIrA, Diretor do 
Departamento da polícia Municipal, da Câma-
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ra Municipal de vila Nova de Gaia, no uso das 
competências subdelegadas pelo despacho n.º 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 21/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito no gaveto da rua de S. Bento com 
a rua da Carreira da Seada, s/n.º, da união de 
freguesias de pedroso e Seixezelo, deste Muni-
cípio.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1403/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 sobredito 
artigo 33.º que é proibida a existência de ár-
vores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradou-
ros dos prédios rústicos ou urbanos quando 
constituam perigo de incêndio ou para a saúde 
pública, cuja violação, de acordo com o dispos-
to na alínea b) do artigo 49.º do citado regula-
mento, 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 terreno 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 1403/SAL/2016 ser 
consultado nas instalações da Divisão de Fis-
calização e Contraordenações, sitas no Largo 
de Aljubarrota, 13 (edifício GAIurB, em frente 
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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/2017/25725
vila Nova de Gaia, 23-08-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/09/2017

eDt-CmVNG/2017/542
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
37/07
(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 142/pCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 21 
de agosto de 2017, 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 37/07 para o lote n.º 27, 
requerido pela JuNTA DE FrEGuESIA DE SEr-
ZEDo E pEroSINho, que tem como objetivo a 
alteração de uso do lote para domínio público 
municipal.
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 3367/17 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: 13/09/2017

eDt-CmVNG/2017/543
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
151/76
(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 142/pCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
9 de agosto de 2017, 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 151/76 para o lote n.º 
37, requerido em nome de ANTÓNIo DuArTE, 
que tem como objetivo a alteração do uso, ao 
nível da cave, de comércio e/ou prestação de 
serviços para habitação. para efeito do disposto 
no n.º 3 do citado artigo 27.º ficam os proprietá-
rios dos lotes constantes do referido alvará de 
loteamento notificados para se pronunciarem 
sobre a alteração indicada, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 2550/17 estará disponível 
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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: 13/09/2017

eDt-CmVNG/2017/544
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo N.º 
25/94
(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 142/pCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 
22 de agosto de 2017, 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 25/94 para os lotes 
15 e 16, requerido em nome de CIrELIuS - MA-
TErIAIS pArA GÁS E AQuECIMENTo, LDA, 
que tem como objetivo a fusão dos lotes 15 e 
16, num só lote destinado à implantação de um 

edifício destinado a armazém/ indústria, o au-
mento da área de implantação, de 1200m2 para 
1535m2 e o aumento da área de construção, de 
1200m2 para 2186m2.para efeito do disposto 
no n.º 3 do citado artigo 27.º ficam os proprietá-
rios dos lotes constantes do referido alvará de 
loteamento notificados para se pronunciarem 
sobre a alteração indicada, no prazo de 10 dias.
o processo n.º 4737/16 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: 13/09/2017

eDt-CmVNG/2017/545
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 
MuNICIpAL DE BuSTES
(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 142/pCM/2013, com compe-
tência conferida pela Câmara na reunião de 25 
de outubro de 2013. 
FAZ SABEr através do presente Edital, em 
cumprimento do seu despacho proferido em 28 
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de agosto de 2017, 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 do Lo-
teamento Municipal de Bustes para o lote n.º 10, 
requerido em nome de FErNANDo AuGuSTo 
TÉrrIo MEIrINhoS, que tem como objetivo a 
regularização das áreas de implantação e de 
construção da edificação principal, de acordo 
com o executado no local.
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 3474/17 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: 13/09/2017

eDt-CmVNG/2017/547
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 87/vMM/2016 de 27 de Julho:

Faz saber, que fica por este meio notificado 
AvELINo DA SILvA CArvALho, com última 
morada conhecida na rua da Bélgica, 2304 – 
4º D Ct- Canidelo, 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 07/06/2017, 
ao abrigo do art.º 164º do Código da Estrada, 
da rua João pinto Soares, freguesia de Santa 
Marinha, para o Estaleiro Municipal, sito na rua 
do passadouro, Freguesia da Madalena, o ve-
ículo Ligeiro de passageiros, marca Seat, mo-
delo Ibiza, matrícula 58-18-uC, por se encontrar 
estacionado em infração ao art.º163º 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 átrio dos paços do Concelho
proc. 026/DpM/vA/2017
N/ ref.ª: SAI-pMvNG/2017/936
vila Nova de Gaia, 14-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/09/2017

eDt-CmVNG/2017/549
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ruA DA 
AZENhA, FrEGuESIA DE AvINTES
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
21 de agosto de 2017, foi aprovada a seguinte 
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- rua da Azenha - Implementação trânsito proi-
bido a veículos de peso superior a 3,5t, com 
adicional “exceto a veículos de recolha de resí-
duos sólidos urbanos”
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 12 de setembro de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 18/09/2017
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eDt-CmVNG/2017/566
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 14/pCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESpACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JuNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Ata nº 15 respeitante à reunião 
pública realizada no dia 21 de agosto de 2017, 
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 2013/10/25.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de Gaia, 18 de setembro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 21/09/2017

eDt-CmVNG/2017/567
MANuEL ANTÓNIo CorrEIA MoNTEIro, vE-
rEADor DESTA CâMArA MuNICIpAL, por 
DESpACho Nº. 14/pCM/2014, DE 10 DE MAr-
ço DE 2014 E DESpACho rETIFICATIvo N.º 
23/2015, DE 18 DE JuNho DE 2015,
FAZ SABEr que, nos termos do n.º 1, do art.º 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, se faz 
publicidade à Minuta da Ata nº 16 respeitante à 
reunião pública realizada no dia 18 de setem-
bro de 2017, aprovada nos termos do disposto 
no art.º 27º do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, bem como do 
nº. 1, do art.º 11º do regimento desta Câmara 
Municipal, aprovado pelo Executivo na reunião 
de 2013/10/25.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação.
vila Nova de Gaia, 26 de setembro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 28/09/2017

eDt-CmVNG/2017/568
poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo - ArruA-
MENTo pArALELo À ruA oLIvA TELES, JuN-

To Ao N.º 1634 E ruA DE BrITo, SÃo FÉLIX 
DA MArINhA
Manuel António Correia Monteiro, vereador da 
Câmara Municipal de vila Nova de Gaia
TorNA pÚBLICo que, por deliberação da 
Exma. Câmara Municipal, tomada na reunião de 
04 de Setembro de 2017, foi aprovada a seguin-
te poSTurA MuNICIpAL DE TrâNSITo:
- Sentido único de circulação automóvel, em ar-
ruamento paralelo à rua oliva Teles, junto ao 
n.º 1634, sentido Este/oeste;
- Sinalização vertical de paragem obrigató-
ria (STop), na rua de Brito, no entroncamen-
to com a rua Calçada romana / rua de Brito 
(oeste) 
para constar, se fez o presente edital que vai ser 
afixado no átrio municipal
vila Nova de Gaia, 14 de Setembro de 2017
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 28/09/2017

eDt-CmVNG/2017/569
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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013. 
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea 
d) do nº 1 do artigo 112.º do Código de procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, através da afi-
xação do presente Edital, aos proprietários da 
edificação sita na rua do Eiteiro, n,º 83, Casa 
2, freguesia de pedroso e Seixezelo, vila Nova 
de Gaia, de que, no âmbito do processo Admi-
nistrativo nº 112/vT/2017, foi pelo despacho do 
Senhor vereador do pelouro da Fiscalização 
Municipal e vistorias Administrativas, Dr. Ma-
nuel Monteiro, de 28/08/2017, determinada a 
realização de uma vistoria à referida edificação, 
a título oficioso, nos termos e para os efeitos do 
disposto nos artigos 89.º e seguintes do Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na reda-
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ção que lhe é conferida pela legislação subse-
quente, com vista à avaliação do seu estado de 
conservação.
Essa vistoria, terá lugar no próximo dia 27 de 
novembro de 2017, pelas 09:45, sendo que, de 
acordo com o n.º 3 do art.º 90.º daquele diplo-
ma legal, poderá, caso se pretenda, até à vés-
pera da data da sua realização, ser indicado um 
perito para intervir na mesma e/ou formular 
quesitos que pretenda ver respondidos pelos 
técnicos nomeados.
Face ao exposto, solicita-se que, se digne (m) 
estar presente (s) no referido local, no dia e pe-
ríodo indicados.
o referido despacho foi proferido ao abrigo da 
subdelegação de competências, atribuída pelo 
despacho n.º 14/pCM/2014, de 10 de Março, do 
Senhor presidente da Câmara Municipal, com 
competência conferida por esta última na reu-
nião de 25 de outubro de 2013.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2017/27432
vila Nova de Gaia, 09-12-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 28/09/2017

eDt-CmVNG/2017/570
(proC. 580/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 2017/07/11, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 

proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua Jorgim, nas traseiras do nº66, 
da freguesia de oliveira do Douro, deste muni-
cípio.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 580/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 arti-
go 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 
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procedimento Administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
20 de novembro de 2017, às 9.30h. 
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 públicos de cos-
tume. 
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2017/26400
vila Nova de Gaia, 30-08-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 28/09/2017

eDt-CmVNG/2017/571
(proC. 1454/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 

87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 cumpri-
mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 2017/07/17, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito rua Nova da Serra, junto ao n.º 22, 
união de Freguesias de pedroso e Seixezelo, 
deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1454/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 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-
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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 arti-
go 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 Administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
12 de novembro de 2017, às 9.30h. 
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 1454/SAL/2016 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/2017/25992
vila Nova de Gaia, 25-08-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 28/09/2017

eDt-CmVNG/2017/572
(proC. 9/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 21 de julho de 2017, 
ao abrigo da subdelegação de competências 
constante do despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 
de março, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos re-
ais sobre o terreno, sito na rua Senhor de Mato-
sinhos, traseiras do n.º 122A, união de Fregue-
sias de Santa Marinha e São pedro da Afurada, 
deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 9/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 
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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 ár-
vores, arbustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou 
quaisquer resíduos nos terrenos ou logradou-
ros dos prédios rústicos ou urbanos quando 
constituam perigo de incêndio ou para a saúde 
pública, cuja violação, de acordo com o dispos-
to na alínea b) do artigo 49.º do citado regula-
mento, 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 arti-
go 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 Administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
15 de novembro de 2017, às 10.30h.
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 9/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/2017/26093
vila Nova de Gaia, 25-08-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 28/09/2017

eDt-CmVNG/2017/574
(proC. 561/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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-
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primento do despacho proferido pelo Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal, 
Dr. Manuel Monteiro, em 21 de julho de 2017, 
ao abrigo da subdelegação de competências 
constante do despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 
de março, o(s) proprietário(s), arrendatário(s), 
usufrutuário(s) e demais titulares de direitos re-
ais sobre o terreno, sito na rua dos vales, frente 
ao n.º 101, da união de Freguesias de Sandim, 
olival, Lever e Crestuma, deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 561/SAL/2016, de execução de trabalhos 
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 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. 
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 arti-
go 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 Administrativo, que desde já, por 
mera cautela processual, se agenda para o dia 
13 de novembro de 2017, às 9.30h. 
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 561/SAL/2016 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/2017/26054
vila Nova de Gaia, 25-08-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 29/09/2017
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eDt-CmVNG/2017/575
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 despa-
cho nº.81/2014, de 13 de Novembro, do Senhor 
vereador do pelouro da Fiscalização Municipal 
e vistorias Administrativas, com competência 
subdelegada pelo despacho n.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, do Senhor presidente da Câ-
mara Municipal de vila Nova de Gaia, com com-
petência conferida por esta última, na reunião 
de 25 de outubro de 2013.
FAZ SABEr, nos termos do disposto na alínea d) 
do nº 1 do art.º 112.º do Código de procedimento 
Administrativo (CpA), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, através da 
afixação do presente Edital, de que, no âmbi-
to do processo Administrativo nº 414/vT/2016, 
foi por Despacho daquele Senhor vereador, de 
28/08/2017, proferida a seguinte decisão final:
Em 11.01.2017 foi realizada, a título oficioso, na 
sequência da participação efetuada por Antó-
nio Fernando da rocha Gomes, na sua quali-
dade de proprietário do prédio sito na rua 31 
de Janeiro, n.º 75, freguesia de Avintes, v. N. 
Gaia, confinante a poente com uma edifica-
ção sita neste arruamento, n.º 99, uma vistoria 
a esta edificação, nos termos e para os efeitos 
do disposto nos artigos 89.º e seguintes do re-
gime Jurídico de urbanização e de Edificação 
(rJuE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redação que lhe é con-
ferida pela legislação subsequente.
Lavrou-se auto da mesma, para cujo teor se re-
mete. De harmonia com a descrição nele referi-
da, em matéria espacial, verifica-se que se trata 
de um muro de vedação e de suporte de terras, 
implantado no limite posterior do logradouro 
do imóvel, implantado á face da via pública, no 
que diz respeito ao seu beiral confinante com a 
mesma.
Analisadas as patologias assinaladas no auto 
de vistoria que pelos peritos foi lavrado, na sua 
generalidade e na sua especificidade, conclui-
-se que as mesmas provocam significativa inse-
gurança no local.
A situação fáctica observada, enquadra-se des-
te modo, na previsão legal do n.º 2 do art.º 89º 
do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, 

na redação que lhe é conferida pela legislação 
subsequente, preceito que confere a esta Câ-
mara Municipal, a possibilidade de determinar a 
execução de obras de conservação necessárias 
à correção de más condições de segurança ou 
de salubridade, ou à melhoria do arranjo esté-
tico.
Nesse sentido, foi em 19.04.2017, através de 
Edital, efetuada audiência prévia à parte pro-
prietária da edificação vistoriada, relativamente 
à intenção deste Município lhe ordenar, a reali-
zação dos trabalhos abaixo mencionados, nos 
termos lá descritos e com os fundamentos lá 
especificados.
Não foi no entanto, por ela, deduzida qualquer 
resposta à proposta de decisão que lhe foi co-
municada.
Em face ao exposto, com vista à correção das 
patologias assinaladas, deverá ser ordenado à 
parte proprietária, nos termos daquele enqua-
dramento legal e com fundamento no auto de 
vistoria, na proposta de audiência aos interes-
sados, e com base na presente informação, no 
prazo máximo de 30 dias úteis, a execução dos 
seguintes trabalhos:
-EXTErIor: 
b) Cobertura: 
1. reparação do beiral frontal da edificação, de 
forma a garantir a estabilidade das telhas.
c) Logradouro:
2. reparação/reconstrução do muro de veda-
ção de propriedade/suporte de terras, deven-
do para o efeito ficar consolidado, aprumado e 
com drenagem e estabilidade suficientes para 
suportar as terras a que está sujeito, com cerca 
de 3M de altura.”
Adverte-se a parte proprietária, de que, de 
acordo com o preconizado no n.º 3 do art.º 55.º 
do regulamento Municipal da urbanização e 
da Edificação (rMuE), a realização dos traba-
lhos correspondentes ao ponto n.º 2, deverá ser 
precedida da comunicação da data do seu iní-
cio, da identificação do empreiteiro responsá-
vel pela execução dos mesmos, apresentando o 
respetivo alvará, bem como do diretor técnico 
da obra. 
Adverte-se igualmente a mesma, de que, caso 
não cumpra voluntariamente com o ordenado, 
no prazo indicado, ficará sujeita à instauração 
de processo de contraordenacional pelo ilícito 
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previsto e punido pelo n.º 1, alínea s) e n.º 4 do 
art.º 98.º do regime Jurídico da urbanização e 
da Edificação (rJuE), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação 
que lhe é conferida pela legislação subsequen-
te, punível com coima a graduar entre € 500,00 
e €10.000, incorrendo ainda na pratica do cri-
me de desobediência, nos termos do art.º 348.º, 
n.º 1, alínea b) do Código penal, para além das 
obras poderem ser executadas coercivamen-
te pelo Município, com custos a seu cargo, nos 
termos dos artigos n.os 91.º, 107.º e 108.º, todos 
daquele diploma legal.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2017/27891
vila Nova de Gaia, 15-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 29/09/2017

eDt-CmVNG/2017/576
(proC. 745/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 28/08/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito sem número, e junto ao prédio sito ao 
nº 627 da rua do outeiro, da união de Fregue-
sias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, deste 
Município. 

DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 745/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 constitu-
am 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 
se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
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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 infrato-
res.
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(745/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.
N/ ref.ª: INT-CMvNG/2017/28497
vila Nova de Gaia, 21-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 29/09/2017

eDt-CmVNG/2017/577
(proC. 698/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 afi-
xação do presente Edital, e em cumprimento 
do despacho proferido pelo Senhor vereador 
do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Ma-
nuel Monteiro, em 27/07/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n. 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito sem número e junto ao nº 173 da rua 

de S. João, e ainda sem número, mas junto ao 
113 da rua do outeiro, sendo que o mesmo 
confronta a Norte com a habitação com entra-
da pelo nº 804 da rua de Gondesindo Eres, da 
união de freguesias de Sandim, olival, Lever e 
Crestuma, deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 698/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 constitu-
am 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-
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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 
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. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(698/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/2017/25514
vila Nova de Gaia, 22-08-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 29/09/2017

eDt-CmVNG/2017/578
(proC. 293/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 
87/vMM/2016, de 27 de julho, do Senhor verea-
dor do pelouro da Fiscalização Municipal e vis-
torias Administrativas, com competência sub-
delegada pelos despachos nos.º 14/pCM/2014, 
de 10 de março, e 47/pCM/2016 de 17 de mar-
ço do Senhor presidente da Câmara Municipal, 
com competência conferida por esta última, na 
reunião de 25 de outubro de 2013.
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 cumpri-

mento do despacho proferido pelo Senhor ve-
reador do pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. 
Manuel Monteiro, em 24/08/2017, ao abrigo da 
subdelegação de competências constante do 
despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, o(s) 
proprietário(s), arrendatário(s), usufrutuário(s) 
e demais titulares de direitos reais sobre o ter-
reno, sito na rua Ernesto Gonçalves, junto ao n.º 
1019, união de Freguesias de pedroso e Seixe-
zelo.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 293/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 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 
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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 293/SAL/2016 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/2017/28873
vila Nova de Gaia, 25-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 29/09/2017

eDt-CmVNG/2017/490 *
ENG.º. SErAFIM SILvA MArTINS, prESIDEN-
TE Do CoNSELho DE ADMINISTrAçÃo DE 

"ÁGuAS DE GAIA, EM, S.A".
TorNA pÚBLICo nos termos do n.°1 do art.º 
17.° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agos-
to, os resultados obtidos nas análises efetuadas 
à água destinada ao consumo humano de 1 de 
abril até 30 de junho de 2017.
vila Nova de Gaia, 31 de agosto de 2017.
o Conselho de Administração, Águas de Gaia, 
EM, SA
Data de publicitação: 05/09/2017
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O Boletim Municipal está disponível 
no sítio da Internet do 

Município de Vila Nova de Gaia em
http://www.cm-gaia.pt/

O Boletim Municipal pode ser adquirido no 
Gabinete de Atendimento ao Munícipe 

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