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ASSEMBLEIA

A.1. MINutA DA AtA 1

Aos dezanove dias do mês de outubro do ano 
de dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal 
de vila Nova de gaia, reunida, nos termos do 
nº1 do Art.45º da Lei 169/99, de 18 de Setem-
bro, com as alterações subsequentes, tomou a 
seguinte deliberação: 
1) Foi no seu ponto Único da ordem de Tra-
balhos “Eleição do presidente da Assembleia 
Municipal e do primeiro e Segundo Secretário 
da Mesa da Assembleia Municipal”, presente 01 
Lista, denominada A tendo obtido 35 votos a 
favor, 00 votos nulos e 09 votos brancos. Fo-
ram, pois, eleitos o Senhor Deputado Munici-
pal Albino pinto de Almeida, como presidente 
da Assembleia Municipal, a Senhora Deputada 
Municipal Carla patrícia Marques da Silva, como 
primeira Secretária e o Senhor Deputado Muni-
cipal José Manuel Almeida Couto como Segun-
do Secretário da Mesa da Assembleia Munici-
pal, pertencentes à Lista A. 
E, nada mais havendo a tratar, foi esta reunião 
dada por encerrada eram 21 horas e 46 minutos 
do dia 19 de outubro de 2017, da qual se lavrou 
a presente Minuta de Ata, a qual vai ser assina-
da pela Senhora primeira Secretária e pelo Se-
nhor presidente da Assembleia Municipal, e que 
depois de lida, foi aprovada por unanimidade. 
primeira Secretária, Carla patrícia Marques da 
Silva.
presidente da Assembleia Municipal, Albino Al-
meida.

b.1. AtA 18

rEuNIÃo orDINÁrIA DA CâMArA MuNICI-
pAL rEALIZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo 
DE vILA NovA DE gAIA EM 09 DE ouTuBro 
DE 2017
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues;
- o Senhor vereador, Firmino Jorge Anjos pe-
reira;
- 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. Delfim Manuel Maga-
lhães de Sousa
- 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 vereador, Dr. José guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar
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: 15 horas
horA DE ENCErrAMENTo: 15 horas e 20 mi-
nutos 

pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
poNTo prÉvIo Nº 1

A Senhora vereadora, Dr.ª Maria Cândida oli-
veira apresentou um voto prévio que a seguir 
se transcreve:
“Senhor presidente Eduardo vitor rodrigues, 
Senhor vice-presidente, caríssimos Colegas ve-
readores.
Em primeiro lugar quero renovar as minhas feli-
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citações ao prof. Eduardo vitor rodrigues e sua 
equipa, pelo excelente resultado alcançado nas 
eleições autárquicas do passado dia 1 de outu-
bro. Em simultâneo, desejo a todos, sem exce-
ção, as maiores felicidades, no exercício deste 
novo desafio, acrescido de grande responsabi-
lidade, pelo elevado nível de confiança expres-
so pelos eleitores. Embora saiba sempre muito 
bem, concluir que as pessoas confiam cada vez 
mais em nós e seja um fator de espontânea ale-
gria, é, sobretudo, em minha opinião e de acor-
do com o meu perfil e prestação profissional, 
motivo dum certo aperto de estômago, pois 
mesmo, em se tratando de pessoas com hábi-
tos de cumprimento e de missão, constitui um 
grau de exigência e consequente responsabili-
dade muito grande.
o novo executivo que tomará posse em breve, 
é na sua maioria, mais ou menos, conhecido por 
mim. Estivemos juntos, embora o meu contribu-
to direto, por razões óbvias, não seja compará-
vel a nenhum dos mesmos. os que tive a opor-
tunidade de melhor conhecer, os que há muito 
conhecia e aqui, permitam-me que destaque 
o Dr. José guilherme Aguiar, dão-me a sereni-
dade, embora não seja gaiense, mas, como ci-
dadã, pois todos nós, somos parte importante 
dum ToDo, para acreditar que a aposta neste 
novo executivo foi a adequada e melhor para 
vila Nova de gaia e para o país.
Liderado pelo professor Eduardo vitor rodri-
gues e pela resiliência que lhe conheço, coad-
juvado pelo apoio do Eng. patrocínio Azevedo, 
estou certa que os resultados serão visíveis e 
de boa notoriedade e valor acrescentado para 
o município. Assim o desejo com a maior since-
ridade.
Foi um gosto poder ter estado convosco e, 
obrigada, sobretudo aos que mais colaboraram 
ativamente com a INovAgAIA. 
Seria uma omissão injusta, não estender o meu 
reconhecimento a todas as Direções Municipais 
e seus colaboradores, destacando a Direção 
Municipal de Administração e Finanças, que tão 
pacientemente me aturou e, vai, pelo menos, e 
se essa for a vontade de quem decide, até De-
zembro, continuar a suportar.
Bem hajam, felicidades para todos.”

poNTo prÉvIo Nº 2
o Senhor vereador, Dr. Delfim Manuel Maga-
lhães de Sousa apresentou o ponto que a seguir 
se transcreve:
“Felicito e congratulo-me pela reeleição do 
Exmº Senhor presidente da Câmara, professor 
Doutor Eduardo vitor rodrigues, que no último 
ato eleitoral do pretérito dia 1 de outubro obte-
ve uma vitória histórica, atingindo um número 
expressivo e significativo de vereadores eleitos 
na Câmara, uma igual maioria absoluta na As-
sembleia Municipal e um pleno nunca dantes 
verificado nas Juntas de Freguesia.
o Sentido desta votação encoraja o Senhor 
presidente e o Executivo que o acompanhará 
na consolidação do projeto “Dedicados a gaia” 
iniciado no ano de 2013.
Expresso as maiores felicidades e solidarizo-me 
com o sucesso alcançado.
o vereador, 
Delfim de Sousa”

poNTo prÉvIo Nº 3
A Senhora vereadora, Engª Maria Mercês Du-
arte ramos Ferreira apresentou o ponto prévio 
que a seguir se transcreve:
“Findo o ato eleitoral de 01 de outubro, é com 
muito apreço que felicito todas as equipas que 
se submeteram ao mesmo e a forma correta 
como se desenvolveram as suas campanhas.
Felicito de uma forma muito especial e com 
admiração, o professor Dr. Eduardo vitor ro-
drigues nosso presidente, pelos resultados ex-
pressivos e históricos que alcançou com as suas 
equipas. parabéns a todos. Foi uma expressão 
muito clara de confiança reforçada, por parte 
dos eleitores gaienses, que naturalmente impõe 
a todos uma responsabilidade acrescida para a 
condução do trabalho futuro.
É ainda com muita estima e consideração, que 
dou os parabéns ao Sr. Eng.º patrocinio, pois foi 
o motor político desta grande vitória, realizan-
do um trabalho de formiguinha com a descri-
ção e humildade que o caracteriza. Desejo-lhe 
os maiores sucessos políticos, profissionais e 
pessoais, no futuro.
A forte mobilização conseguida é uma semen-
te preciosa para a construção de pontes entre 
todos os que participam nesta nova caminhada, 
desde eleitos, a trabalhadores deste Município 
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e outros parceiros institucionais, em prol do 
efetivo crescimento da qualidade de vida dos 
nossos cidadãos.
Sinto orgulho por ter participado na constru-
ção de grande parte do trabalho que nos trou-
xe até aqui, agora que cesso funções políticas, 
quero agradecer mais uma vez a toda a equipa 
deste executivo, bem como a todos os que dão 
apoio à presidência e vereação, a todos os ad-
ministradores de empresas municipais e outros 
parceiros locais, toda a colaboração e dispo-
nibilidade que me concederam durante o meu 
trabalho. Continuarei com o mesmo lema com 
que cheguei até aqui, trabalhar em prol do bem 
comum com a mesma disponibilidade, empe-
nho e motivação. Expresso assim desta forma 
singela, toda a minha gratidão e apreço a todos 
aqueles que, direta ou indiretamente, contribu-
íram para este desempenho.
Continuarei ao dispor de todos para colaborar 
na prossecução dos novos desafios e para a 
transmissão de dossiers e experiências que se 
considerarem necessárias.
Felicidades para o futuro e muito obrigada pelo 
vosso companheirismo.
vila Nova de gaia, 09 de outubro de 2017
(Mercês Ferreira)”

PrESIDÊNCIA/VErEAÇÃO
AprovAçÃo DEFINITIvA DA ATA Nº 17 DA 
rEuNIÃo DE CâMArA (pÚBLICA) rEALIZA-
DA EM 18 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 17 da reunião 
de Câmara (pública) realizada em 18 de setem-
bro de 2017.
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues e os Srs. vereadores Fir-
mino Jorge Anjos pereira e Dr. Delfim Manuel 
Magalhães de Sousa não votaram, em virtude 
de não terem participado na reunião de Câmara 
de 18 de setembro de 2017.
proToCoLo A CELEBrAr ENTrE o INSTITu-
To DE EMErgÊNCIA MÉDICA, I.p. E o Corpo 
DE BoMBEIroS SApADorES DE gAIA, pArA 
CoNSTITuIçÃo DE uM pEM – poSTo DE 
EMErgÊNCIA MÉDICA

EDoC/2017/48162
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 07.09.2017
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
07.09.2017, que aprovou o protocolo a celebrar 
entre o Instituto de Emergência Médica, I.p. e o 
Corpo de Bombeiros Sapadores de gaia, para a 
constituição de um pEM – posto de Emergência 
Médica, nos termos protocolados.
ACorDo DE CoLABorAçÃo A CELEBrAr 
ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE gAIA 
E A JuNTA DE FrEguESIA DE AvINTES pArA 
ApoIo FINANCEIro DE pArTICIpAçÃo EM 
EvENTo NACIoNAL
EDoC/2017/52335
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 29.09.2017
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
29.09.2017, que aprovou o Acordo de Colabo-
ração a celebrar entre o Município de vila Nova 
de gaia e a Junta de Freguesia de Avintes, para 
apoio financeiro de participação em evento na-
cional, nos termos apresentados.
ACorDo DE pArCErIA DE INTEgrAçÃo DE 
CuIDADoS E vALorIZAçÃo Do pErCurSo 
Do uTENTE Do SNS – progrAMA INTEgrA-
Do DE ApoIo DoMICILIÁrIo ENTrE o CEN-
Tro hoSpITALAr DE vILA NovA DE gAIA/
ESpINho E.p.E. E orgANISMoS INTEgrADoS 
NA ADMINISTrAçÃo rEgIoNAL DE SAÚDE 
Do NorTE, I.p. E A CâMArA MuNICIpAL DE 
vILA NovA DE gAIA E A CâMArA MuNICIpAL 
DE ESpINho
EDoC/2017/42677
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 para ra-
tificação. 03.10.2017
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente datado de 
03.10.2017, que aprovou o Acordo de parceria 
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de Integração de Cuidados e valorização do 
percurso do utente do SNS – programa Inte-
grado de Apoio Domiciliário entre o Centro 
hospitalar de vila Nova de gaia/Espinho E.p.E. 
e organismos integrados na Administração re-
gional de Saúde do Norte, I.p. e a Câmara Muni-
cipal de vila Nova de gaia e a Câmara Municipal 
de Espinho, nos termos apresentados.
MEMorANDo DE ENTENDIMENTo A CELE-
BrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA DE 
gAIA E CIÊNCIA vIvA – AgÊNCIA NACIoNAL 
pArA A CuLTurA CIENTIFICA E TECNoLÓgI-
CA 
EDoC/2017/51482
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 para ra-
tificação”. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente que aprovou 
o Memorando de Entendimento a celebrar en-
tre o Município de vila Nova de gaia e a Ciência 
viva – Agência Nacional para a Cultura Científi-
ca e Tecnológica, nos termos apresentados.

DEPArtAMENtO DE ASSuNtOS JurÍDICOS
ACçÃo ADMINISTrATIvA ESpECIAL CoNTrA 
o MINISTÉrIo DA ECoNoMIA – INF. 240/C
EDoC/2017/51392
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. 
28.09.2017”. 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

DIrEÇÃO MuNICIPAL DE ADMINIStrAÇÃO E 
FINANÇAS

TrANSFErÊNCIAS pArA AS JuNTAS DE FrE-
guESIA – JuLho DE 2017
EDoC/2017/48576 
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 12.09.2017”. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente de 12.09.2017, 
que aprovou as transferências para as Juntas de 

Freguesia – Julho 2017, nos termos informados.
CoNCurSo pÚBLICo CoM puBLICIDADE IN-
TErNACIoNAL pArA A CoNTrATAçÃo Do 
ALuguEr opErACIoNAL DE vEÍCuLoS LI-
gEIroS pELo pErÍoDo DE 60 MESES 
EDoC/2016/44403
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: “Aprovo pela ur-
gência. À Câmara para ratificação. 05.09.2017”. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratifi-
car o despacho do Sr. presidente de 05.09.2017, 
que aprovou a abertura do procedimento por 
Concurso público com publicidade Internacio-
nal para a “Contratação do Aluguer operacio-
nal de veículos Ligeiros”, pelo período de 60 
meses, bem como, a constituição do Júri do re-
ferido concurso, nos termos informados.
CoNCurSo pÚBLICo pArA A EMprEITADA 
DE CoNSTruçÃo Do pAvILhÃo MuNICIpAL 
DE CANIDELo – AprovAçÃo DA ATA Do JÚrI
EDoC/2016/23267
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: “Aprovo pela ur-
gência. À Câmara para ratificação. 22.09.2017”. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, ratifi-
car o despacho do Sr. presidente de 22.09.2017, 
que aprovou a ata do júri relativa ao “Concurso 
público para a Empreitada de Construção do 
pavilhão Municipal de Canidelo”, nos termos in-
formados.

DIrEÇÃO MuNICIPAL DE urbANISMO E AM-
bIENtE

pEDIDo DE DISpENSA DE pAgAMENTo DE 
TAXA DEvIDAS por TAXA MuNICIpAL DE 
urBANIZAçÃo, SoLICITADo por JoAQuIM 
oLIvEIrA SoArES – proCESSo Nº 247/73-pL, 
uNIÃo DAS FrEguESIAS DE SANDIM, oLIvAL, 
LEvEr E CrESTuMA
EDoC/2017/48842
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 para 
conhecimento. 03.10.2017”. 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
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GAIurb urbANISMO E HAbItAÇÃO, EM
rELATÓrIo DE opErAçÕES urBANÍSTICAS – 
JuLho 2017
EDoC/2017/49327
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. 
03.10.2017”. 
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

ÁGuAS DE GAIA EM, SA
TArIFÁrIo DE ÁguA, DE SANEAMENTo E DE 
rESÍDuoS SÓLIDoS urBANoS pArA o ANo 
DE 2018
EDoC/2017/48764
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: “Aprovo. À Câmara 
para ratificação. 18.09.2017”. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, rati-
ficar o despacho do Sr. presidente de 18.09.2017, 
que aprovou o Tarifário de Água, Saneamento e 
resíduos Sólidos urbanos, para o ano de 2018, 
nos termos apresentados.

DIVErSOS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
13, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 15 
horas e 20 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 19
rEuNIÃo pÚBLICA DA CâMArA MuNICIpAL 
rEALIZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE 
vILA NovA DE gAIA EM 16 DE ouTuBro DE 
2017
prESENTES:
- o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues;
- o Senhor vereador, Firmino Jorge Anjos pe-
reira;
- 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;
- o Senhor vereador, Dr. Delfim Manuel Maga-
lhães de Sousa
- 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 vereador, Dr. José guilherme Sarai-
va de oliveira Aguiar e a Senhora vereadora, 
Dr.ª Maria Cândida oliveira
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: 17 horas e 15 minutos.
horA DE ENCErrAMENTo: 18 horas e 15 mi-
nutos. 
pErÍoDo ANTES DA orDEM Do DIA
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues apresentou um ponto pré-
vio, a propósito dos incêndios que têm defla-
grado por todo o país durante os últimos dias, 
informando que dos 9 fogos que se verificaram 
no Concelho de gaia apenas existiram 2 peque-
nos ferimentos em bombeiros sem danos ma-
teriais em habitações. Em seu nome e de todos 
os vereadores pretende endereçar um agrade-
cimento a todos os Bombeiros.
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poNTo prÉvIo Nº 2
o Senhor vereador, Dr. Delfim Manuel Maga-
lhães de Sousa apresentou o ponto prévio que 
a seguir se transcreve:
“Exmo. Senhor presidente,
Exmos. Senhores vereadores,
Exmos. gaienses,
Exmas Senhoras e Exmos. Senhores, 
No final deste meu mandato e volvidos 20 anos 
do meu serviço à causa pública na Câmara Mu-
nicipal de gaia, 8 anos como político, 12 anos 
como funcionário, uma só palavra me assiste: 
obrigado!
obrigado aos camaradas de jornada política, 
obrigado aos meus colaboradores diretos e 
obrigado aos colegas funcionários da Câmara 
Municipal de gaia. obrigado pelos sonhos e luta 
política pelo bem comum com honestidade, se-
riedade e responsabilidade; obrigado pelo tra-
balho desenvolvido em prol da satisfação dos 
interesses dos gaienses; e, obrigado pelo pro-
fissionalismo empenhado com justa excelência.
Muito se fez, muito ficou por concretizar e mui-
to está no horizonte de vontade por construir.
A política local é uma atividade nobre de admi-
nistração das nossas comunidades que a todo o 
momento nos obriga a estudar dossiês sempre 
diversos, nos obriga a reinventar e investigar 
novas soluções para responder aos desafios de 
cada tempo.
Termino este ciclo de vida pessoal com sentido 
de missão cumprida e de ter dado o melhor de 
mim: empenhei-me com determinação, cora-
gem e sabedoria. A todo o momento procurei 
escutar todos e procurei as melhores medidas 
para afirmar um caminho sempre inovador e de 
contemporaneidade.
Tenho consciência e sempre tive, assim foi a mi-
nha postura a todo o instante, que a política não 
é um espaço de processos que conduzem ao 
anestesiamento das populações e ou recheado 
de momentos lúdicos efémeros para cumprir 
uma conjuntura de ciclos eleitorais de 4 em 4 
anos. Não, assim não procedi! Encaro a política 
ao nível dum tempo histórico longo, com uma 
estrutura de 20 anos de planeamento, onde as 
metas políticas que se empreendem visam uma 
sociedade de progresso sólido merecedora de 
trabalho, felicidade e bem-estar.
Considerando a vivência política europeia, en-

tendo que não é pelas políticas nacionais dos 
sucessivos governos que se criam as alterna-
tivas de desenvolvimento para portugal. Isto 
porque os governos nacionais estão sujeitos 
aos ditames duma Europa que consagrou dé-
fices reduzidos ou os desconsagra conformes 
os fluxos políticos dos diversos países, no sen-
tido de aliviar as tenções do crescimento duma 
extrema-direita populista e nacionalista sem 
contornos definidos. Esta política europeia não 
nos conduz a lado nenhum, salvo os fundos co-
munitários que terminam no ano de 2020. E, 
depois?
ora, os novos tempos para um portugal polí-
tico de crescimento passam inevitavelmente, 
no meu ponto de vista, pelas autarquias, pelo 
poder local, ou seja, pela micro política de pro-
ximidade que visa os problemas concretos da 
realidade concreta a todo o instante e com pla-
neamento necessário a longo prazo.
Termino com um agradecimento especial ao 
Exmo. Senhor presidente da Câmara, professor 
Doutor Eduardo vítor rodrigues, pelo convite 
amável que me fez para participar neste pro-
missor projeto “Dedicados a gaia”. A v. Exa e a 
toda a equipa que o vai acompanhar no próxi-
mo mandato, expresso os meus sinceros votos 
de muito sucesso. o vosso sucesso é segura-
mente o sucesso de vila Nova de gaia!
Delfim Sousa”

poNTo prÉvIo Nº 3
o Senhor vereador, Firmino Jorge Anjos perei-
ra apresentou o ponto prévio que a seguir se 
transcreve:
“Nos últimos dias tem sido comentado na co-
municação social a hipótese do presidente da 
Câmara de gaia, Eduardo vítor rodrigues ser 
eleito presidente da Área Metropolitana do por-
to.  
É tradição que o presidente da Área Metropoli-
tana seja do partido que detém mais presidên-
cias de Municípios.
Assim, pertence ao pS indicar o futuro presi-
dente da Área Metropolitana. 
Concordo e apoio a candidatura do presiden-
te da Câmara Municipal de gaia, Eduardo vítor 
rodrigues para presidente da Área Metropoli-
tana, por duas razões. 
uma política, Eduardo vítor rodrigues é presi-
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dente do maior Município da Área Metropolita-
na do porto. 
Com a sua eleição aumenta a influência política 
de gaia e neste cargo pode interferir para rei-
vindicar junto do poder Central, medidas que 
aumente a importância desta região no contex-
to nacional.
Confio, no presidente da Câmara de gaia, Edu-
ardo vítor rodrigues que dê um novo folgo, um 
novo protagonismo e maior dimensão política à 
Área Metropolitana do porto.
A outra razão pessoal, considero que o presi-
dente da Câmara de gaia, Eduardo vítor rodri-
gues, tem qualidades e estatuto para desempe-
nhar o papel de líder da Área Metropolitana do 
porto.
penso, que estas duas razões são consensuais, 
numa decisão justa e lógica.
vila Nova de gaia, 16 de outubro de 2017
o vereador 
Firmino pereira”

poNTo prÉvIo Nº 4
o Senhor vereador, Firmino Jorge Anjos perei-
ra apresentou o ponto prévio que a seguir se 
transcreve:
“Já lá vai o longínquo mês de Janeiro de 1990 
quando iniciei funções como vereador do Mu-
nicípio de gaia até ao dia de hoje.
Foram quase 28 anos, onde, com muito entu-
siasmo e dedicação dei o melhor de mim e do 
que sabia para influenciar o desenvolvimento 
de gaia.
Com orgulho senti o que era estar na oposição 
e com funções executivas atribuídas e não isen-
to de erros de avaliação e de decisões, julguei 
sempre a pensar nos gaienses.
o que fiz, só foi possível com entusiasmo pes-
soal, a colaboração de dezenas de autarcas de 
Freguesias e do Município de todos os qua-
drantes políticos.
Tenho consciência que conquistei a amizade 
pessoal de muitos autarcas que nestas quase 
três décadas contribuíram e muito para a per-
sonalidade humilde e generosa que pretendo 
ser.
Nunca me coloquei em bicos de pé, cavando 
ondas de protagonismo pessoal, mas, sempre 
pretendi ser um de muitos que sonharam e so-
nham, termos uma moderna comunidade e ele-

var a auto estima de ser gaiense.
Fiz parte de executivos de três presidentes de 
Câmara, heitor Carvalheiras, Luís Filipe Mene-
zes e Eduardo vítor rodrigues, e não posso 
deixar de realçar, apesar das diferenças políti-
cas e a forma distinta de atuação de cada um 
deles, que foi um enorme orgulho partilhar este 
percurso com eles.
Fiz de tudo um pouco na Câmara Municipal de 
gaia. De " chato da oposição" a ter estado em 
momentos únicos de decisões que marcaram 
de forma indiscutível a qualidade de vida dos 
gaienses.
Entrei com ambição de não deixar ficar mal 
aqueles que acreditaram em mim e saio com 
brilho nos olhos de alegria de missão cumprida.
Aqui chegado, metade da minha vida está liga-
da à Câmara Municipal de gaia. Saio como en-
trei sem pedir nada a ninguém. Saio feliz com 
os gaienses que sempre me acarinharam. 
outros ajuizarão o meu trabalho, mas, saio pela 
porta que entrei e não pelo telhado ou pelas 
traseiras.
uma palavra de estímulo para o futuro e muito 
obrigado pelo passado a todos os funcionários 
da autarquia e empresas municipais. 
posso testemunhar a grande entrega e espírito 
de colaboração destes homens e mulheres que 
com muita determinação estiveram e estarão 
sempre ao lado de gaia.
o contacto com estes funcionários foi uma ex-
periência enriquecedora e só posso dizer, muito 
obrigado.
o passado fica para história, e espero que 
quando alguém se lembrar de mim, além das 
críticas aos erros cometidos, espero também 
alguma generosidade, numa pessoa que ten-
tou não descuidar os seus compromissos com 
o progresso e reforço da qualidade de vida de 
todos os gaienses.
Não posso deixar de desejar a todos aqueles 
que foram eleitos como autarcas no passado 
dia 1 de outubro enormes felicidades e que 
estejam à altura do voto de confiança que os 
gaienses depositaram nas urnas.
o povo é sábio quando vota. A Câmara Muni-
cipal de gaia a partir de quarta-feira tem um 
novo executivo. 
Quem ganhou tem de tudo fazer para se com-
prometer com a sua ação para olhar bem por 
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todos os gaienses.
 É um contrato de confiança com gaia.
Quem perdeu tem de tudo fazer para perceber 
que o ódio, a inveja e a missão de falsos justicei-
ros, não tem lugar na sociedade gaiense.
Sem querer individualizar, dou os parabéns ao 
presidente Eduardo vítor rodrigues. Quem sou 
eu para classificar o seu trabalho nos últimos 
quatro anos e o que penso para o futuro, se os 
gaienses foram claros e muito precisos nessa 
análise quando foram recentemente chamados 
às urnas.
Aplaudo sempre a decisão dos eleitores, como 
democrata que sou.
Não vou fazer nenhuma despedida definitiva. 
Fiz um balanço de um ciclo que fechou dizendo 
a todos, um forte até já.
vila Nova de gaia, 16 de outubro de 2017
Firmino pereira
vereador”

poNTo prÉvIo Nº 5
o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor rodrigues agradeceu a todos os ve-
readores o mandato que agora termina. Que 
foi um sonho tornado realidade, mas um sonho 
não assente no egoísmo ou na vaidade de quem 
o assumiu, mas assente em alguém que desde 
1989 começou com um processo de geminação, 
a trilhar a vida política sem ainda ser autarca. 
Agradeceu a todos, porque de uma maneira ou 
de outra, todos contribuíram para o tornar uma 
pessoa melhor, fazendo-o ver a vida de vários 
prismas, inclusivamente, dos prismas menos 
positivos. Agradeceu aos vereadores o traba-
lho desenvolvido e mesmo aos que estiveram 
na oposição, que souberam trazer a discussão 
assuntos relevantes para o concelho. Agrade-
ceu ao número vasto de funcionários da Câma-
ra Municipal e das empresas municipais, em que 
esmagadora maioria são pessoas altamente de-
dicadas, algumas delas desmoralizadas, porque 
têm vindo a ser tratadas pela conjuntura nacio-
nal ao nível salarial e dos direitos, de uma forma 
menos justa, contudo, a esmagadora maioria 
dedica-se ao seu trabalho com o maior dos cui-
dados. Disse ter muito orgulho nos funcionários 
da Câmara que, antigamente, se chamavam de 
“servidores do Estado”. Disse que o trabalho foi 
intenso e o corolário desse trabalho verificou-

-se no dia 1 de outubro de 2017, com o resultado 
que foi motivador para acreditar que aqueles 
que há 4 anos não acreditaram na sua pessoa 
e que lhe chamaram de “provinciano”, tiveram 
a confirmação que o povo não comunga das 
opiniões expressadas. Que o único receio que 
sempre teve e que continua a ter, é o não saber 
corresponder com a humildade devida à onda 
de confiança e de entusiasmo que se gerou e 
tudo fará para não ficar inebriado com o resul-
tado obtido.

PrESIDÊNCIA/VErEAÇÃO
CoNTrATo pATroCINIo DESporTIvo A CE-
LEBrAr ENTrE o MuNICÍpIo DE vILA NovA 
DE gAIA E A ACMA – ASSoCIAçÃo CuLTurAL 
E MuSICAL DE AvINTES – ApoIo FINANCEIro 
pArA A pArTICIpAçÃo Do EvENTo DESpor-
TIvo “ II TrAIL – BroA DE AvINTES”
EDoC/2017/44305
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
1, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: “À Câmara em 
11.08.2017
Deliberação: Deliberado por unanimidade, apro-
var o contrato de patrocínio desportivo a cele-
brar entre o Município de vila Nova de gaia e a 
ACMA – Associação Cultural e Musical de Avin-
tes de apoio financeiro no valor de € 2.500,00 
+ IvA (dois mil e quinhentos euros), para a par-
ticipação do evento desportivo “ II Trail – Broa 
de Avintes”.

DEPArtAMENtO DE ASSuNtOS JurÍDICOS
rEguLAMENTo MuNICIpAL CoMÉrCIo A rE-
TALho NÃo SEDENTÁrIo DE vILA NovA DE 
gAIA
EDoC/2017/56301
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 em 
29.08.2017”. 
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o regulamento Municipal comércio a 
retalho não sedentário de vila Nova de gaia.
Mais foi deliberado submeter o presente assun-
to à aprovação da Assembleia Municipal.
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DIrEÇÃO MuNICIPAL DE INFrAEStruturAS 
E ESPAÇOS PÚbLICOS

ANTEproJETo rELATIvo À rEABILITAçÃo 
FÍSICA DA urBANIZAçÃo DE vILA D’ESTE 
ArrANJoS EXTErIorES II FASE
EDoC/2017/46743 
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
3, apenas no original.
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar o anteprojeto relativo à reabilitação 
Física da urbanização de vila D’Este arranjos 
exteriores II Fase, nos termos informados.

DIVErSOS
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
4, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.

o Senhor presidente da Câmara, prof. Dr. Edu-
ardo vítor de Almeida rodrigues, deu início à 
INTErvENçÃo DoS SENhorES MuNÍCIpES, 
verificando-se a presença do seguinte Muníci-
pe, que usou da palavra:

ruI DAMIÃo SILvA SANToS – referiu-se ao 
processo nº 567/SAL/2017 referente à limpeza 
de um terreno, o qual foi limpo recentemente. 
o Sr. presidente agradeceu a presença do Sr. 
Munícipe na reunião pública da Câmara. Que 
para o cidadão comum que está a sofrer um 
problema, a solução tem de ser óbvia e tem de 
ser resolvida. para quem está do lado da insti-
tuição nem sempre isso se verifica. Disse que o 
terreno em causa é privado e quando a Câma-
ra Municipal procede à limpeza de um terreno 
privado que os donos não cuidam dele, está a 
fazer uma benfeitoria. Que na maior parte dos 
casos e na malha rural do concelho, são terre-
nos cujos proprietários já faleceram e que estão 
a decorrer as partilhas ou proprietários que a 
Câmara não os consegue contactar. Disse que 
a Câmara só pode mandar limpar terrenos em 
casos muito concretos, porque não tem capaci-
dade para tudo e só os manda limpar quando 
se chega ao fim de um processo burocrático de 
contra ordenação e que vai levar a que no limi-
te e daqui a 10 anos, a Câmara Municipal possa 

receber o dinheiro que investiu no pagamento 
da limpeza do terreno privado, porque infeliz-
mente o processo burocrático e administrati-
vo é brutal e tão cedo o proprietário não paga 
e provavelmente não pagará. perguntou se é 
justo as Câmara Municipais que não têm esta 
competência, andarem a limpar terrenos de pri-
vados, onerando a Câmara com uma despesa 
que sai dos bolsos de todos, pelo que, pergunta 
se os impostos das pessoas devem ser utliza-
dos para limpar terrenos de privados, que não 
assumem as suas responsabilidades. Disse ser 
necessário mudar o regime jurídico que permite 
situações destas.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 
horas e 15 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.3. AtA 20
prIMEIrA rEuNIÃo Do Novo EXECuTIvo 
ELEITo EM 01 DE ouTuBro DE 2017 rEALI-
ZADA NoS pAçoS Do MuNICÍpIo DE vILA 
NovA DE gAIA EM 21 DE ouTuBro DE 2017
prESENTES:
- o Senhor presidente prof. Dr. Eduardo vitor 
rodrigues 
- o Senhor vereador Eng.º patrocínio Miguel 
vieira de Azevedo
- A Senhora vereadora Dr.ª Maria Elisa vieira da 
Silva Cidade oliveira 
- o Senhor vereador Dr. José Joaquim Cancela 
Moura
- o Senhor vereador Dr. José guilherme Saraiva 
de oliveira Aguiar 
- o Senhor vereador Dr. Manuel António Cor-
reia Monteiro
- A Senhora vereadora Drª. paula Cristina Mar-



CâMArA MuNICIpAL

Nº 84 | ouTuBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

12

tins Carvalhal
- o Senhor vereador Dr. Duarte António reis 
Besteiro
- o Senhor vereador Arq. José valentim pinto 
Miranda.
- o Senhor vereador Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora vereadora Drª. Marina raquel Lo-
pes Mendes Ascensão
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: 10 horas
horA DE ENCErrAMENTo: 10 horas e 19 mi-
nutos 

PrESIDÊNCIA
AprovAçÃo DEFINITIvA DAS ATAS N.º S 18 E 
19 DAS rEuNIÕES DE CâMArA rEALIZADAS 
EM 09 DE ouTuBro DE 2017 (orDINÁrIA) E 
16 DE ouTuBro DE 2017 (pÚBLICA), rESpE-
TIvAMENTE.
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 as Atas nºs 18 e 19 das 
reuniões de Câmara realizadas em 09 de outu-
bro de 2017 (ordinária) e 16 de outubro de 2017 
(pública), respetivamente.
o Sr. vereador, Dr. José guilherme Saraiva de 
oliveira Aguiar, não votou, em virtude de não 
ter participado nas reuniões de Câmara de 09 e 
16 de outubro de 2017.
os Senhores vereadores, Dr. José Joaquim 
Cancela Moura, Drª. paula Cristina Martins Car-
valhal, Dr. Duarte António reis Besteiro e Drª. 
Marina raquel Lopes Mendes Ascensão, não 
votaram, em virtude de não fazerem parte do 
Executivo anterior.
propoSTA DE DELEgAçÃo DE CoMpETÊN-
CIAS DA CâMArA MuNICIpAL DE vILA NovA 
DE gAIA No SEu prESIDENTE.
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. 
18.10.2017”

“propoSTA N.º 1 /2017
propoSTA DE DELEgAçÃo DE CoMpETÊN-
CIAS DA CâMArA MuNICIpAL DE vILA NovA 
DE gAIA No SEu prESIDENTE
Considerando que:
o número e extensão das matérias da compe-
tência da Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia não permitem a apreciação célere, eficaz e 
eficiente de todas elas, em reunião deste órgão 
executivo;
A Câmara Municipal, em respeito pelos princí-
pios da desburocratização e da eficiência, deve 
estruturar-se de modo a aproximar os serviços 
das populações e de forma não burocratizada, 
a fim de assegurar a celeridade, a economia e a 
eficiência das suas decisões.
o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na re-
dação dada pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 
de junho, impõe aos serviços e organismos da 
Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações.
Quer a Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que 
estabelece o regime Jurídico das Autarquias 
Locais, o regime Jurídico da Transferência de 
Competências do Estado para as Autarquias 
Locais, e o regime Jurídico da Delegação de 
Competências de Órgãos do Estado nos Órgãos 
das Autarquias Locais e da Entidades Intermu-
nicipais e dos Órgãos dos Município nos Órgãos 
das Freguesias e das Entidades Intermunicipais, 
quer a Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que aprova 
o Código de procedimento Administrativo, pre-
vêem a possibilidade da delegação e da sub-
delegação de poderes, regulando-as nos seus 
artigos 34º, n.º 1, 44º e 45º, respetivamente;
Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 
vigor no ordenamento jurídico, bem como in-
centivar a eficiência da gestão autárquica;
Interessa condensar num único ato administra-
tivo as diferentes matérias delegadas no presi-
dente da Câmara, de modo a facilitar aos servi-
ços e aos administrados o seu conhecimento e 
observância.
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
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disposto no n.º 1 do artigo 34º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, em conjugação com o pre-
visto nos artigos 44º a 47º da Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, delegar no presidente da Câma-
ra e autorizar a subdelegação nos vereadores, 
por decisão e escolha sua, nos termos do arti-
go 34º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como nos dirigentes municipais, dentro 
dos limites impostos pelo artigo 38º do mesmo 
diploma legal, as competências constantes do 
Anexo.
vila Nova de gaia, 18 de outubro de 2017
o presidente da Câmara Municipal
(Eduardo vítor rodrigues)
ANEXo
1. DAS CoMpETÊNCIAS MATErIAIS E DE FuN-
CIoNAMENTo prEvISTAS No rEgIME JurÍDI-
Co DAS AuTArQuIAS LoCAIS (rJAL):
(Competências previstas nos artigos 33.º e 39º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, delegáveis ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 34.º do mesmo diploma legal)
1.1. Ao abrigo do artigo 33º, da Lei n,º 75/2013, 
de 12 de setembro, ficam delegadas as seguin-
tes competências:
1.1.1. Executar as opções do plano e orçamento, 
assim como aprovar as suas alterações;
1.1.2. Aprovar os projetos, programas de con-
curso, cadernos de encargos e a adjudicação 
de empreitadas e aquisição de bens e serviços, 
até ao limite de € 748.196,85 (setecentos e qua-
renta e oito mil cento e noventa e seis euros e 
oitenta e cinco cêntimos), excluído o Imposto 
sobre o valor acrescentado;
1.1.3. Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de 
valor até 1000 vezes a rMMg;
1.1.4. Alienar em hasta pública, independente-
mente de autorização da assembleia municipal, 
bens imóveis de valor superior ao referido na 
alínea anterior, desde que a alienação decorra 
da execução das opções do plano e a respeti-
va deliberação tenha sido aprovada por maioria 
de dois terços dos membros da assembleia mu-
nicipal em efetividade de funções;
1.1.5. Discutir e preparar com os departamen-
tos governamentais e com as juntas de fregue-
sia contratos de delegação de competências e 
acordos de execução, nos termos previstos na 
presente lei; 
1.1.6. Assegurar a integração da perspetiva de 

género em todos os domínios de ação do mu-
nicípio, designadamente através da adoção de 
planos municipais para a igualdade;
1.1.7. Colaborar no apoio a programas e projetos 
de interesse municipal, em parceria com entida-
des da administração central;
1.1.8. Assegurar, incluindo a possibilidade de 
constituição de parcerias, o levantamento, clas-
sificação, administração, manutenção, recupe-
ração e divulgação do património natural, cul-
tural, paisagístico e urbanístico do município, 
incluindo a construção de monumentos de in-
teresse municipal;
1.1.9. participar na prestação de serviços e pres-
tar apoio a pessoas em situação de vulnerabili-
dade, em parceria com as entidades competen-
tes da administração central e com instituições 
particulares de solidariedade social, nas condi-
ções constantes de regulamento municipal;
1.1.10. ordenar, precedendo vistoria, a demolição 
total ou parcial ou a beneficiação de constru-
ções que ameacem ruína ou constituam perigo 
para a saúde ou segurança das pessoas;
1.1.11. Emitir licenças, registos e fixação de con-
tingentes relativamente a veículos, nos casos 
legalmente previstos;
1.1.12. Exercer o controlo prévio, designadamen-
te nos domínios da construção, reconstrução, 
conservação ou demolição de edifícios, assim 
como relativamente aos estabelecimentos insa-
lubres, incómodos, perigosos ou tóxicos;
1.1.13. Executar as obras, por administração dire-
ta ou empreitada;
1.1.14. Alienar bens móveis;
1.1.15. proceder à aquisição e locação de bens e 
serviços;
1.1.16. Criar, construir e gerir instalações, equi-
pamentos, serviços, redes de circulação, de 
transportes, de energia, de distribuição de bens 
e recursos físicos integrados no património do 
município ou colocados, por lei, sob administra-
ção municipal;
1.1.17. promover e apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relaciona-
dos com a atividade económica de interesse 
municipal;
1.1.18. promover e apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relaciona-
dos com a atividade económica de interesse 
municipal, no âmbito do apoio à empregabili-
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dade e ao emprego;
1.1.19. Assegurar, organizar e gerir os transportes 
escolares;
1.1.20. proceder à captura, alojamento e abate 
de canídeos e gatídeos, quando tal se justifique;
1.1.21. Deliberar sobre a deambulação e extinção 
de animais considerados nocivos;
1.1.22. participar em órgãos de gestão de enti-
dades da administração central;
1.1.23. Administrar o domínio público municipal;
1.1.24. Designar os representantes do município 
nos conselhos locais;
1.1.25. participar em órgãos consultivos de enti-
dades da administração central;
1.1.26. Deliberar sobre o estacionamento de ve-
ículos nas vias públicas e demais lugares públi-
cos não concessionados;
1.1.27. Estabelecer a denominação das ruas e 
praças das localidades e das povoações, após 
parecer da correspondente junta de freguesia;
1.1.28. Estabelecer as regras de numeração dos 
edifícios;
1.1.29. Deliberar sobre a administração dos re-
cursos hídricos que integram o domínio público 
do município;
1.1.30. Enviar ao Tribunal de Contas as contas do 
município;
1.1.31. Dar cumprimento ao Estatuto do Direito 
de oposição;
1.1.32. promover a publicação de documentos e 
registos, anais ou de qualquer outra natureza, 
que salvaguardem e perpetuem a história do 
município;
1.1.33. Assegurar o apoio adequado ao exercício 
de competências por parte do Estado;
1.1.34. Decidir sobre a locação e aquisição de 
bens móveis e serviços, nos termos da lei e 
até aos limites nesta estabelecidos, bem como 
para aprovar projetos, programas de concurso, 
caderno de encargos e a adjudicação relativa-
mente a obras e aquisição de bens e serviços;
1.1.35. Executar e velar pelo cumprimento das 
deliberações da Assembleia Municipal;
1.1.36. proceder à marcação e justificação das 
faltas dos seus membros.
2. EM MATÉrIA DE INSTruçÃo DE proCEDI-
MENToS ADMINISTrATIvoS:
2.1. A competência prevista no n.º 1 do artigo 
55º.º do Código do procedimento Administra-
tivo, para a direção da instrução em todos os 

procedimentos administrativos, cuja decisão 
caiba à Câmara Municipal, enquanto órgão le-
galmente competente, ao abrigo do disposto 
nos n.ºs 2 e 4 do mesmo artigo.
3. No âMBITo DAS CoMpETÊNCIAS prEvIS-
TAS NoS rEguLAMENToS MuNICIpAIS EM vI-
gor:
3.1. As competências conferidas à Câmara Muni-
cipal pelos regulamentos Municipais em vigor, 
e não expressamente mencionadas na presente 
delegação de competências, desde que dele-
gáveis nos termos dos artigos 33.º e 34.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
4. No âMBITo DoS proCESSoS CoNTrAor-
DENACIoNAIS:
4.1. Instaurar processos de contraordenação e 
nomear os respetivos instrutores, promover a 
instrução dos processos de contraordenação, 
praticar todos os atos e procedimentos e efe-
tuar as diligências necessárias para a sua con-
clusão;
4.2. Exercer as competências respeitantes à 
instrução e aplicação de quaisquer sanções 
contraordenacionais cuja competência para a 
decisão caiba à Câmara Municipal, nos termos 
legais e regulamentares;
4.3. praticar todos os atos subsequentes à de-
cisão do processo de contraordenação, nome-
adamente o envio dos processos para ao Minis-
tério público junto do tribunal territorialmente 
competente, quer em sede de impugnação ju-
dicial, quer em sede de cobrança coerciva de-
corrente da falta de pagamento das coimas e 
custas processuais aplicadas;
4.4. Colaborar com as autoridades administrati-
vas que o solicitem, ordenando a realização das 
diligências requeridas.
5. No âMBITo DE ouTrAS CoMpETÊNCIAS 
DA CâMArA MuNICIpAL:
5.1. DA gESTÃo DoS BENS IMÓvEIS Do DoMÍ-
NIo pÚBLICo E prIvADo MuNICIpAIS:
(Competências previstas no Decreto-Lei n.º 
280/2007, de 7 de agosto, na sua redação atu-
al)
5.1.1. Administrar o domínio público municipal, 
nos termos da Lei, incluindo o poder confe-
rido pelo artigo 126º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 
280/2007, de 7 de agosto, na sua redação atual. 
5.2. DAS oBrAS E rEpArAçÕES por ADMI-
NISTrAçÃo DIrETA
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(Competência prevista no n.º 2, do artigo 18º do 
Decreto-Lei n.º 197/199, de 8 de junho, de 7 de 
agosto, repristinado pela resolução n.º 86/2011, 
de 11 de abril)
5.2.1. Autorizar a realização de obras ou repara-
ções por administração direta até 149.640,00 € 
(cento e quarenta e nove mil, seiscentos e qua-
renta euros), excluindo o imposto sobre o valor 
acrescentado, 
5.3. Do CÓDIgo DoS CoNTrAToS pÚBLICoS 
(CCp):
(Ao abrigo do artigo 109º, CCp, publicado em 
anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de ja-
neiro, na redação em vigor, as competências 
nele previstas nos artigos nºs 64º, nº 4, 66°; nºs 
2, 4 e 5, 68º, n.º 6, 76º, n.º 1, 77º, n.º 2, 81º, n.º 
8, 83º,n.º 5, 85º, n.º 1, 86º, n.º 2, 92º, 98º, n.º 1, 
99º, n.º 1, 100°, 104°, n.º 3, 167º, n.º 5, 170°, n.º 5, 
188°, 189º, n.º 1, 273.°, 292º, 294º, 295º, 315º, n.º 
1, 344º, n.ºs 2 e 4, 356º, 367º, 371º, n.º 1, 372º, n.º 
3, al. a), 376º, n.º 1, 387º, 390º, 394º, n.º 3, 395º, 
398º, 401º, n.º 3, 404º, n.ºs 1, 2 e 3, e 454º, n.º 2, 
e n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de Junho, repristinado pela resolução n.º 
86/2011, de 11 de abril)
5.3.1. promover as notificações, comunicações, 
publicações e demais diligências instrutórias 
do procedimento, sempre que no CCp constem 
como obrigação da entidade competente para 
a decisão de contratar, do contraente público 
ou do dono da obra.
5.3.2. No âmbito da formação do contrato, as 
seguintes competências:
5.3.2.1. Decidir sobre a prorrogação de prazo 
para apresentação de propostas e de candida-
turas, previstas, respetivamente, no nº 4 do ar-
tigo 64º e nº 4 do artigo 175º;
5.3.2.2. Decidir sobre a classificação de docu-
mentos da proposta e sobre o modo alternativo 
para a sua apresentação, bem como a promo-
ção oficiosa da desclassificação, prevista nos 
nºs 2, 4 e 5 do artigo 66°;
5.3.2.3. Designar os peritos ou consultores para 
apoio ao júri, prevista no n.º 6 do artigo 68°;
5.3.2.4. Decidir sobre a prorrogação de prazo 
fixado para compromisso de terceiros, prevista 
no artigo 92º;
5.3.2.5. Aprovar a minuta de contrato, prevista 
no nº 1 do artigo 98°;
5.3.2.6. propor os ajustamentos ao conteúdo do 

contrato, prevista no nº 1 do artigo 99º;
5.3.2.7. promover as notificações relativas às se-
guintes matérias: decisão de adjudicação, apre-
sentação de documentos de habilitação, pres-
tação de caução, confirmação, se for o caso, 
de compromissos assumidos por terceiros re-
lativos à proposta adjudicada, audiência prévia 
do adjudicatário por não apresentação dos do-
cumentos de habilitação no prazo fixado, mi-
nuta do contrato, ajustamentos ao contrato e 
data da sua outorga, apresentação de originais 
de quaisquer documentos que integrem candi-
daturas, decisão de qualificação, audiência de 
contra interessados, previstas, respetivamente, 
na 2ª parte do nº 1 do artigo 76°, n.º 2 do artigo 
77°, n.º 8 do artigo 81°, n.º 5 do artigo 83°, n.º 
1 do artigo 85°, nº 2 do artigo 86°, artigo 100°, 
nº 3 do artigo 104°, n.º 5 do artigo 170°, artigo 
188°, artigo 273°;
5.3.2.8. promover a notificação relativa à audi-
ência prévia do adjudicatário por não prestação 
da caução no prazo legal, nos termos do n.º 1, 
do artigo 121º, do Anexo à Lei n.º 4/2015, de 07 
de janeiro;
5.3.2.9. promover o envio aos interessados do 
convite à apresentação de candidaturas e de 
propostas, previsto, respetivamente, no nº 5 do 
artigo 167° e nº 1 do artigo 189°.
5.3.3. No âmbito da fase de execução dos con-
tratos as seguintes competências:
5.3.3.1. Conceder adiantamentos de preço, des-
de que contratualmente previstos, conforme 
dispõe o artigo 292º;
5.3.3.2. Autorizar a substituição da caução pres-
tada, prevista no artigo 294°;
5.3.3.3. promover o cumprimento da obrigação 
de liberação das cauções prestadas como ga-
rantia de cumprimento de obrigações contratu-
ais, prevista no artigo 295°;
5.3.3.4. Autorizar a liberação parcial de cau-
ções, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 
190/2012, de 22 de agosto, alterado pela Lei n.º 
83/2013, de 09 de dezembro;
5.3.3.5. promover a publicitação de modifica-
ções objetivas aos contratos, nas condições 
previstas no nº 1 do artigo 315º; 
5.3.3.6. Designar o Diretor de Fiscalização da 
obra e o seu substituto, nos termos dos n.ºs. 2 
e 4 do artigo 344°;
5.3.3.7. Consignar os locais onde os trabalhos 
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devam ser executados, nos termos dos artigos 
356° e seguintes;
5.3.3.8. Decidir sobre a suspensão da execu-
ção dos trabalhos nos casos previstos no artigo 
365º e, ainda, autorizar a suspensão de execu-
ção dos trabalhos nas condições previstas no 
artigo 367º;
5.3.3.9. Aprovar as minutas de adicionais a con-
tratos iniciais, relativas a trabalhos a mais, ser-
viços a mais e a trabalhos para suprimento por 
erros ou omissões;
5.3.3.10. proceder à medição de todos os tra-
balhos executados, conforme decorre do artigo 
387º;
5.3.3.11. Corrigir erros de medição, nas condi-
ções previstas no artigo 390º;
5.3.3.12. proceder às receções provisória e defi-
nitiva das obras previstas, respetivamente, nos 
artigos 395º e 398º;
5.3.3.13. Decidir sobre reclamação apresentada 
pelo empreiteiro quanto ao conteúdo da conta 
final, conforme previsto no nº 3 do artigo 401º;
5.3.3.14. Decidir sobre a notificação ao emprei-
teiro para apresentação de plano de trabalhos 
modificado, sobre a respetiva adequabilidade e 
determinar a posse administrativa da obra, bem 
como dos bens móveis e imóveis à mesma afe-
tos, competências previstas, respetivamente, 
nos nºs 1, 2 e ab initio do nº 3 do artigo 404º;
5.3.3.15. promover as notificações relativas à 
ordem, previamente aprovada, de execução de 
trabalhos a mais, de serviços a mais e de tra-
balhos de suprimentos de erros e omissões, 
prevista respetivamente no n.º 1 do artigo 371°, 
alínea a), do n.º 3 do artigo 372°, nº 2 do artigo 
454º e n.º 1 do artigo 376°;
5.3.3.16. promover as notificações relativas à 
ordem previamente aprovada, de supressão de 
trabalhos ou serviços a menos, prevista no n.1, 
do artigo 379º;
5.3.3.17. promover a notificação relativa à con-
vocatória para a realização de vistoria para re-
ceção provisória e definitiva prevista, respetiva-
mente, no n.º 3 do artigo 394° e n.º 6 do artigo 
398°;
5.3.3.18. Aprovar os documentos exigidos no 
programa de procedimento/Convite, e entre-
gues pelo adjudicatário, no âmbito das condi-
ções de segurança e de saúde no trabalho;
5.3.4. Autorizar a despesa até ao limite de € 

748.196,85 (setecentos e quarenta e oito mil 
cento e noventa e seis euros e oitenta e cin-
co cêntimos), excluído o Imposto sobre o va-
lor acrescentado, resultante da conjugação do 
disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 14º do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com 
o disposto no n.º 2 do artigo 29º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, abrangendo tal 
autorização, nos termos do n.º 3 do artº 109° 
do CCp, a delegação das demais competências 
que o CCp referencia à entidade competente 
para a decisão de contratar.
5.4. Do rEguLAMENTo gErAL Do ruÍDo 
(rgr):
(Competências previstas nos artigos 5º, 7º, 12º, 
15º, 26º, 27.º, n.º 1, e 30º, n.º 2, do regulamento 
geral do ruído, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de janeiro, corrigido pela retifi-
cação n.º 18/2007, de 14 março, e alterado pelo 
Decreto Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, e legis-
lação complementar, Decreto-Lei n.º 146/2006, 
de 31 de julho e o Decreto-Lei n.º 96/2008, de 
09 de junho)
5.4.1. remeter informação acústica relevante 
(mapa de ruído e relatório sobre o ambiente 
acústico) à Agência portuguesa do Ambiente;
5.4.2. Elaborar mapas de ruídos para efeitos do 
disposto no artigo;
5.4.3. Elaboração e implementação de planos 
municipais de redução de ruído;
5.4.4. Emissão de Licenças Especiais de ruído;
5.4.5. Fiscalização do cumprimento dos requi-
sitos acústicos em todas as atividades cujo li-
cenciamento e/ou autorização de utilização/
funcionamento seja da competência da Câmara 
Municipal;
5.4.6. Determinar a instrução, designar instrutor 
e aplicar coimas e sanções acessórias em pro-
cessos de contraordenação;
5.4.7. ordenar a adoção de medidas imprescin-
díveis para evitar danos graves para a saúde hu-
mana e bem-estar das populações.
5.5. Do rEgIME JurÍDICo DE urBANIZAçÃo 
E EDIFICAçÃo (rJuE):
 (Competências previstas nos artigos 5,°, n.ºs 1 e 
4, 6º, n.º 9, 7°, n.ºs 2 e 4, 23,°, 14º, 16º, 20º e 21º, 
27, 48º; 49º, n.ºs 2 e 3, 53º, n.º 7, 54º, n.º 4, 59º, 
n.º 1, 66º, n.º 3, 65º, nºs 2 e 3, 71º, n.º 5 e 73º n.º 
2, 78º, n.º 2, 79º, n.º 4, 84º, n.ºs 1 e 3, 84º, n.ºs 3 e 
4, 85º, n.º9, 86, 87º, 88°, 89º, n.ºs 2 e 3, 90º, 90.º, 
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n.º1, 91º, n.º 1, artigos 92°, 94º, n.º 5, 105º, n.º 3, 
108º, n.º 2, 109°; 110º, n.ºs 2,3 e 4, 117º, n.º 2, 119º, 
120º e 126º, do regime Jurídico da urbanização 
e da Edificação (rJuE) aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atu-
al redação dada pela Lei n.º 79/2017, de 18 de 
agosto, e artigo 24º, n.º 1, al. b) do Decreto-Lei 
n.º 220/2008, de 12 de novembro com a reda-
ção dada pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 09 
de outubro)
5.5.1. praticar os atos administrativos previstos 
no regime Jurídico da urbanização e Edifica-
ção aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua atual redação, a seguir 
elencados:
5.5.1.1. Conceder as licenças previstas no n.º 2, 
do artigo 4º, conjugado com os artigos 23º e 
88º;  
5.5.1.2. promover a emissão de certidão com-
provativa da verificação dos requisitos de des-
taque, nos termos do n.º 9 do artigo 6º;
5.5.1.3. Emitir parecer prévio, não vinculativo, 
sobre as operações urbanísticas promovidas 
pela Administração pública, nos termos previs-
tos nos n.ºs 2 e 4 do artigo 7°;
5.5.1.4. Emitir informação prévia, nos termos e 
limites fixados nos artigos 14º e 16º;
5.5.1.5. Decidir sobre o projeto de arquitetura, 
nos termos do disposto nos artigos 20º e 21º;
5.5.1.6. Decidir sobre os pedidos de alteração à 
licença, de acordo com o artigo 27º;
5.5.1.7. proceder às notificações, nos termos e 
para os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 65º;
5.5.1.8. Alterar as condições da licença ou de 
autorização da operação de loteamento desde 
que tal alteração se mostre necessária à execu-
ção de instrumentos de planeamento territorial 
ou outros instrumentos urbanísticos, nos ter-
mos previstos no artigo 48º;
5.5.1.9. Emitir as certidões, nos termos previstos 
nos n.ºs 2 e 3 do artigo 49º;
5.5.1.10. Alterar as condições da licença ou da 
comunicação prévia de obras de urbanização, 
nos termos previstos no n.º 7 do artigo 53º;
5.5.1.11. reforçar e reduzir o montante da caução 
destinada a garantir a boa e regular execução 
das obras de urbanização, nos termos previstos 
no n.º 4, do artigo 54º;
5.5.1.12. Fixar o prazo, por motivo devidamen-
te fundamentado, para a execução faseada de 

obra, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 59º;
5.5.1.13. Designação da comissão para a realiza-
ção de vistoria, e notificação da data desta, nos 
termos do disposto no n.ºs 2 e 3 do artigo 65º;
5.5.1.14. Autorizar a certificação para efeitos de 
constituição de propriedade horizontal prevista 
no n.º 3, do artigo 66º;
5.5.1.15. publicitação da emissão de alvará de lo-
teamento, de acordo com o n.º 2 do artigo 78º;
5.5.1.16. Apreensão do alvará cassado, nos ter-
mos do n.º 4 do artigo 79º;
5.5.1.17. Declarar a caducidade e revogar a licen-
ça, a comunicação prévia ou a autorização de 
operações urbanísticas, nos termos previstos 
nos artigos 71º, n.º 5 e 73º n.º2;
5.5.1.18. promover a execução de obras, nos ter-
mos previstos no artigo 84º, n. ° 1;
5.5.1.19. Acionar as cauções, nos termos previs-
tos no artigo 84º, n.º 3;
5.5.1.20. proceder ao levantamento do embar-
go, nos termos previstos no artigo 84º, n.º 4;
5.5.1.21. Emitir oficiosamente alvará, nos termos 
previstos no artigo 84º, n.º 4 e 85º, n.º9;
5.5.1.22. Fixar prazo para a prestação de cau-
ção destinada a garantir a limpeza e reparação 
de danos causados em infraestruturas públicas, 
nos termos previstos no artigo 86º;
5.5.1.23. Decidir sobre a receção provisória e de-
finitiva das obras de urbanização, nos termos 
previstos no artigo 87º;
5.5.1.24. Conceder licença especial ou admissão 
de comunicação prévia para obras inacabadas, 
nos termos do artigo 88º;
5.5.1.25. Determinar a execução de obras de 
conservação nos termos previstos no artigo 
89º, n.ºs 2 e 3 e artigo 90º;
5.5.1.26. ordenar a demolição total ou parcial 
de construções, nos termos previstos no artigo 
89º, n.º 3, e artigo 90º;
5.5.1.27. Nomear técnicos para efeitos de visto-
ria prévia, nos termos previstos no artigo 90.º, 
n.º1;
5.5.1.28. Tomar posse administrativa de imóveis 
para efeitos de obras coercivas, nos termos 
previstos no artigo 91°;
5.5.1.29. ordenar o despejo administrativo de 
prédios ou parte de prédios, nos termos previs-
tos nos artigos 92° e n.ºs 2,3 e 4 do artigo 109°;
5.5.1.30. Contratar com empresas privadas para 
efeitos de fiscalização, nos termos previstos no 
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artigo 94º, n.º 5;
5.5.1.31. promover a realização de trabalhos de 
correção ou alteração por conta do titular da 
licença ou autorização, nos termos previstos no 
artigo 105º, n.º 3;
5.5.1.32. Aceitar, para extinção de dívida, dação 
em cumprimento ou em função do cumprimen-
to, nos termos previstos no artigo 108º, n.º 2;
5.5.1.33. promover as diligências necessárias 
ao realojamento nos termos do n.º 4, do artigo 
109º;
5.5.1.34. prestar a informação, nos termos e para 
os efeitos previstos no artigo 110º;
5.5.1.35. Autorizar o pagamento fracionado de 
taxas, nos termos previstos no artigo 117º, n.º 2;
5.5.1.36. Manter atualizada a relação dos instru-
mentos jurídicos previstos no artigo 119°;
5.5.1.37. prestar informações sobre processos 
relativos a operações urbanísticas, nos termos 
previstos no artigo 120°;
5.5.1.38. Enviar mensalmente os elementos es-
tatísticos para o Instituto Nacional de Estatísti-
ca, nos termos previstos no artigo 126º;
5.5.1.39. realizar vistorias e executar, de forma 
exclusiva ou participada, a atividade fiscaliza-
dora atribuída por lei, nos termos definidos por 
esta, abrangendo as competências em matéria 
de segurança contra os riscos de incêndio em 
edifícios, previstas no artigo 24°, n.º 1, alínea 
b) do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de no-
vembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
224/2015, de 09 de outubro;
5.4.1.40 Decidir sobre a aceitação do pagamen-
to em espécie do montante total da compen-
sação a pagar nas situações previstas no artigo 
127.º do regulamento Municipal da urbanização 
e Edificação.
5.6. No âMBITo Do rEgIME JurÍDICo DE rE-
CoNvErSÃo urBANÍSTICA DAS ÁrEAS ur-
BANAS DE gÉNESE ILEgAL (rJruAugI) 
(Competências previstas nos artigos 1º, 9º, 19º a 
26º, 28º, 29º, 31º, 35º e 54º, da Lei n.º 10/2008, 
de 20 de fevereiro, na sua atual redação dada 
pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho)
5.6.1. Delimitar o perímetro e fixar, por sua ini-
ciativa, a modalidade de reconversão das AugI 
existentes na área do município; 
5.6.2. Alterar o processo e a modalidade de re-
conversão, nos termos previstos do artigo 35.º, 
a requerimento do interessado;

5.6.3. Emitir parecer favorável relativamente à 
celebração de quaisquer atos ou negócios jurí-
dicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 
resultar a constituição de compropriedade ou a 
ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos.
5.7. No âMBITo Do rEgIME JurÍDICo DA INS-
TALAçÃo, EXpLorAçÃo E FuNCIoNAMENTo 
DoS EMprEENDIMENToS TurÍSTICoS (rJIE-
FET)
(Competências previstas nos artigos 22º, n.º 2, 
als. a), b) e c), 33º, n.º 2, 36º, n.º 2, 39º, n.º 1, 68º, 
n.º 2, 70º, n.º 1, al. b) e art.º 75º, n.º 3, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, na sua atual 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 80/2017, de 
30 de junho)
5.7.1. Fixar a capacidade máxima e atribuir clas-
sificação a diversas tipologias de empreendi-
mentos turísticos, designadamente as constan-
tes das alíneas a), b) e c), do n. º 2 , do artigo 
22º;
5.7.2. proceder à cassação e apreensão do res-
petivo alvará, quando caducada a autorização 
de utilização para fins turísticos, por iniciativa 
própria ou a pedido do Turismo de portugal, 
I.p., nos termos do n.º 2 do artigo 33º e do n.º 2 
do artigo 68.º;
5.7.3. Efetuar a auditoria de classificação, nos 
termos do n.º 2 do artigo 36º;
5.7.4. Decidir sobre a dispensa dos requisitos 
exigidos para a atribuição da classificação, nos 
termos do n.º 1 do artigo 39º;
5.7.5. Aplicar coimas e sanções acessórias, rela-
tivamente aos Empreendimentos Turísticos, de 
Campismo e Caravanismo, nos termos do arti-
go 70º, n.º 1, al. b);
5.7.6. proceder à reconversão da classificação, 
nos termos do n.º 3 do artigo 75º.
5.8. Do rEgIME JurÍDICo DE LICENCIAMEN-
To DAS ESTAçÕES DE rADIoCoMuNICAçÃo
(Competências prevista nos artigos 10º, n.º 2 e 
13º, n.º 5 do Dec.- Lei n.º 11/2003, de 18 de ja-
neiro)
5.8.1. ordenar a remoção da estação de radio-
comunicação uma vez definida a data para a 
realização dos projetos de utilidade pública ou 
privada, no local indicado pelo requerente para 
a instalação da sua infraestrutura de suporte, 
bem assim como ordenar a promoção da noti-
ficação respetiva, ao abrigo do n.º 2 do artigo 



19

 Nº 84 | ouTuBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

CâMArA MuNICIpAL

10.º
5.8.2. Determinar a suspensão preventiva e ime-
diata da utilização e funcionamento das esta-
ções de radiocomunicações quando estas não 
cumpram os níveis de referência fixados nos 
termos do n.º 1 do artigo 11.º do diploma.
5.9. Do EXErCÍCIo DA ATIvIDADE INDuS-
TrIAL E SISTEMA DA INDÚSTrIA rESpoNSÁ-
vEL (SIr)
(Competências previstas no Dec.- Lei n.º Decre-
to-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto na sua reda-
ção atual dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 
11 de maio)
5.9.1. Exercer as competências cuja decisão cai-
ba à Câmara Municipal, relativas à emissão das 
licenças, autorizações, aprovações, registos, 
pareceres, atos permissivos ou não permissivos 
necessários à instalação e exploração do esta-
belecimento industrial, após notificação pelo 
“Balcão do Empreendedor”.
5.10. Do rEgIME JurÍDICo Do LICENCIAMEN-
To E FISCALIZAçÃo DE INSTALAçÕES DE 
ArMAZENAMENTo DE proDuToS DE pE-
TrÓLEo E poSToS DE ABASTECIMENTo DE 
CoMBuSTÍvEIS
(Competências previstas Decreto-Lei n.º 
267/2002, de 26 de novembro, alterado pelos 
Decretos -Leis n.ºs 389/2007, de 30 de novem-
bro, 31/2008, de 25 de fevereiro, 195/2008, de 
6 de outubro, 217/2012, de 9 de outubro e Lei n.º 
15/2015 de 16 de fevereiro)
5.10.1. Decidir sobre o licenciamento das instala-
ções de armazenamento de produtos de petró-
leo e postos de abastecimento de combustíveis 
não localizados nas redes viárias regional e na-
cional, nos termos do artigo 5.º;
5.10.2. Autorizar a execução e entrada em fun-
cionamento das redes de distribuição, objeto 
do Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de maio, quan-
do associadas a reservatórios de gpL com ca-
pacidade global inferior a 50m3;
5.10.3. Nomear a comissão de vistorias, nos ter-
mos do artigo 12.º;
5.10.4. promover a realização de inspeções pe-
riódicas, nos termos do n.º 9 do artigo 19.º;
5.10.5. pugnar pela aplicação de medidas cau-
telares e respetiva cessação, nos termos do ar-
tigo 20.º;
5.10.6. Exercer fiscalização e aplicação de coi-
mas, nos termos dos artigos 25.º e 27.º;

5.10.7. proceder aos processos de inquérito e ao 
registo de acidentes nas instalações bem como 
a comunicação e demais informações, às auto-
ridades responsáveis, nos termos dos artigos 
30.º e 31.º;
5.10.8. Decidir sobre reclamações, nos termos 
do artigo 33º.
5.11. Do rEgIME JurÍDICo DE MANuTENçÃo 
E INSpEçÃo DE ASCENSorES, MoNTA-CAr-
gAS, ESCADAS MECâNICAS E TApETES ro-
LANTES) (Competências previstas artigo 7º do 
Decreto-Lei n.º 320/2002 de 28 de Dezembro)
5.11.1. As competências previstas no artigo 7º do 
Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de dezembro, 
que, tanto podem ser exercidas diretamente 
pelos serviços municipais, ou, por intermédio 
de entidades inspetoras (EI), reconhecidas pela 
Direção geral de Energia (DgE), designada-
mente:
5.11.1.1. Efetuar inspeções periódicas e reinspec-
ções às instalações;
5.11.1.2. Efetuar inspeções extraordinárias, sem-
pre que o considerem necessário, ou, a pedido 
fundamentado dos interessados;
5.11.1.3. realizar inquéritos a acidentes decor-
rentes da utilização ou das operações de ma-
nutenção das instalações;
5.11.1.4. Decidir sobre todos os procedimentos 
necessários ao pleno exercício destas compe-
tências, incluindo a fiscalização.
5.12. Do SISTEMA NACIoNAL DE DEFESA DA 
FLorESTA CoNTrA INCÊNDIoS 
(Competências previstas nos artigos nos arti-
gos 15.º, 21.º, 29.º nº 2, e 37.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, 
dada pela Lei n.º 76/2017, de 17/08, retificada 
pela Declaração de retificação n.º 27/2017, de 
02/10)
5.12.1. Notificar os proprietários ou as entidades 
responsáveis pela realização dos trabalhos re-
lativos à gestão do combustível das florestas, 
fixando um prazo adequado para o efeito;
5.12.2. Decidir, em caso de incumprimento por 
parte dos proprietários ou entidades responsá-
veis, a realização dos trabalhos de gestão de 
combustível, com a faculdade de se ressarcir, 
desencadeando os mecanismos necessários ao 
ressarcimento da despesa efetuada;
5.12.3. Notificar os proprietários ou as entida-
des responsáveis pela realização de medidas 
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preventivas contra incêndios, fixando um prazo 
adequado para o efeito;
5.12.4. Decidir, em caso de incumprimento por 
parte dos proprietários ou entidades responsá-
veis, a realização das medidas preventivas, com 
a faculdade de se ressarcir, desencadeando os 
mecanismos necessários ao ressarcimento da 
despesa efetuada;
5.12.5. Conceder autorização prévia para utili-
zação de fogo-de-artifício ou outros artefactos 
pirotécnicos, exceto balões com mecha acesa e 
quaisquer tipos de foguetes;
5.12.6. Decidir os procedimentos e atos de fisca-
lização na matéria;
5.12.7. Elaborar e alterar planos municipais de 
defesa da floresta contra incêndios e propor a 
sua aprovação à Câmara Municipal.
5.13. Do ACESSo À ATIvIDADE E Ao MErCA-
Do DoS TrANSporTES EM TÁXIS 
(Competências previstas nos artigos 12º, n.ºs 1 
e 2, 13º, n.º 1, 14º, n.º 1, 22º, n.º 2, 25º, 27º, n.ºs 2 
e 3 e 36.º-A, do Decreto-Lei n.º251/98, de 11 de 
agosto, alterado pela Lei n.º 35/2016, de 21 de 
novembro)
5.13.1. Emitir licenças, matrículas, livretes e trans-
ferências de propriedade e respetivos averba-
mentos;
5.13.2. proceder a exames, registos e fixação de 
contingentes relativamente a veículos, nos ca-
sos legalmente previstos;
5.13.3. Fiscalizar e proceder ao processamento 
das contraordenações previstas no n.º 2 do ar-
tigo 30.º;
5.13.4. promover a comunicação à DgTT das 
infrações cometidas e respetivas sanções, da 
aprovação e alterações dos regulamentos de 
execução do diploma, bem como os respetivos 
contingentes.
5.14. Do rEgIME JurÍDICo DAS INSTALAçÕES 
DESporTIvAS DE uSo pÚBLICo:
(Competências previstas nos artigos n.ºs 10º, 
n.º 2, 13º, n.ºs 2, 3 e 4, 15º, 26º, n.º 4, al. b), 27º, 
n.º 4, 28º, n.º 2 e 31º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 
141/2009, de 16 de junho, com as alterações in-
troduzidas pelo Decreto-Lei n.º 110/2012, de 21 
de maio)
5.14.1. Emitir alvará de autorização de utilização 
do prédio ou fração onde pretendem instalar-
-se as instalações desportivas;
5.14.2. Fixar a capacidade máxima de utiliza-

ção e de acolhimento de eventual público nas 
instalações desportivas de base, em função da 
respetiva tipologia e em conformidade com as 
normas técnicas e de segurança;
5.14.3. Efetuar e manter atualizado o registo das 
instalações desportivas disponíveis no conce-
lho em sistema de informação disponibilizado 
pelo IDp, I. p;
5.14.4. remeter ao IDp, I. p., até ao final do 1.º tri-
mestre de cada ano, a lista dos alvarás de auto-
rização de utilização de instalações desportivas 
emitidos;
5.14.5. Fixar o horário de funcionamento e os 
períodos de encerramento;
5.14.6. Interromper ou não autorizar a utilização 
dos espaços cedidos, nos termos do disposto 
na Lei n.º 39/2012, de 28 de agosto, e no Decre-
to-Lei n.º 141/2009 de 16 de junho;
5.14.7. Decidir sobre o pedido de inscrição;
5.14.8. Condicionar o acesso às instalações por 
zonas ou na sua totalidade;
5.14.9. Autorizar a atribuição dos espaços e/
ou equipamentos existentes nas piscinas, pa-
vilhões e Complexos Desportivos, nos termos 
legais e regulamentares;
5.14.10. Emitir prévia autorização para a permu-
ta de utilização de pistas;
5.14.11. Autorizar o pedido de atribuição de es-
paços e ou equipamentos para fins não despor-
tivos;
5.14.12. Decidir a requisição ou o encerramento 
da totalidade das piscinas, pavilhões e Comple-
xos Desportivos;
5.14.13. Autorizar excecionalmente e devida-
mente justificado o acompanhamento de crian-
ças no decorrer das aulas.
5.15. Do rEguLAMENTo QuE ESTABELECE 
AS CoNDIçÕES DE SEgurANçA A oBSEr-
vAr NA LoCALIZAçÃo, IMpLANTAçÃo, CoN-
CEçÃo E orgANIZAçÃo FuNCIoNAL DoS 
ESpAçoS DE Jogo E rECrEIo, rESpETIvo 
EQuIpAMENTo E SupErFÍCIES DE IMpACTo
(Competências previstas nos artigos 35º, 37º,e 
38º do Decreto-Lei n.º 203/2015 de 17 de se-
tembro)
5.15.1. promover a fiscalização do cumprimen-
to do disposto no regulamento, nos termos do 
seu artigo 35º;
5.15.2. ordenar, nos termos do artigo 38º, as 
medidas cautelares adequadas a eliminar even-
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tuais situações de risco de segurança dos utili-
zadores, designadamente:
5.15.2.1. A apreensão e selagem do equipamen-
to;
5.15.2.2. A interdição de acesso ao equipamen-
to, após notificação dirigida ao responsável do 
mesmo;
5.15.2.3. A suspensão imediata do funcionamen-
to do espaço de jogo e recreio quando forem 
detetadas faltas de conformidade que, pela sua 
gravidade, sejam suscetíveis de colocar em ris-
co a segurança dos utilizadores ou de terceiros.
5.15.3. Determinar a instrução e aplicar coimas 
em processos de contraordenação.
5.16. No âMBITo Do rEgIME DE INSTALAçÃo 
E FuNCIoNAMENTo DoS rECINToS CoM DI-
vErSÕES AQuÁTICAS 
(Competências prevista nos artigos 14º, n.º 1, 
21º, n.º 4, 24º, n.º 2, al. b), 25º e 26º, n.º 3 do 
Decreto-Lei n.º 65/1997, de 31 março, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 86/2012, de 10 de abril)
5.16.1. Conceder alvará de autorização de utili-
zação;
5.16.2. Nomear representante para efeitos de 
vistoria, nos termos dos artigos 12.º e 21.º;
5.16.3. Fiscalizar o estado e condições de segu-
rança das edificações e construções que inte-
gram o conjunto do recinto, nos termos do n.º 3 
do artigo 20.º;
5.16.4. Instruir processos de contraordenação, 
nos termos do artigo 25.º.
5.17. No âMBITo Do rEgIME JurÍDICo DA 
INSTALAçÃo E FuNCIoNAMENTo DoS rE-
CINToS DE ESpETÁCuLoS DE NATurEZA 
NÃo ArTÍSTICA
(Competências previstas nos artigos 11º, n.ºs 2, 
alíneas a), b) e c), e 23º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 
309/2002, de 16 de dezembro, comas altera-
ções que lhe foram introduzidas pelo decreto-
-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto)
5.17.1. Designar dois técnicos devidamente habi-
litados para comporem a comissão necessária 
à realização de vistoria, nos termos do n.º 2 do 
artigo 11.º;
5.17.2. Convocar os representantes que fazem 
parte da comissão de vistoria nos termos do n.º 
2 do artigo 11.º;
5.17.3. proceder à instrução de processos de 
contraordenação, nos termos do artigo 23.º.
5.18. Do rEgIME JurÍDICo DE MANuTENçÃo 

E INSpEçÃo DE ASCENSorES, MoNTA-CAr-
gAS, ESCADAS MECâNICAS E TApETES ro-
LANTES) (Competências previstas no artigo 7º 
do Decreto-Lei n.º 320/2002 de 28 de Dezem-
bro)
5.18.1. As competências previstas no artigo 7º 
do Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de dezem-
bro, que, tanto podem ser exercidas diretamen-
te pelos serviços municipais, ou, por intermédio 
de entidades inspetoras (EI), reconhecidas pela 
Direção geral de Energia (DgE), designada-
mente:
5.18.1.1. Efetuar inspeções periódicas e reinspe-
ções às instalações;
5.18.1.2. Efetuar inspeções extraordinárias, sem-
pre que o considerem necessário, ou a pedido 
fundamentado dos interessados;
5.18.1.3. realizar inquéritos a acidentes decor-
rentes da utilização ou das operações de ma-
nutenção das instalações;
5.18.1.4. Decidir sobre todos os procedimentos 
necessários ao pleno exercício destas compe-
tências, incluindo a fiscalização.
5.19. Do rEgIME JurÍDICo DE ACESSo EXEr-
CÍCIo DE ATIvIDADES DE CoMÉrCIo, SErvI-
çoS E rESTAurAçÃo (rJACSr): 
(Competências previstas na Lei n.º 10/2015, de 
15 de janeiro e competências previstas no Des-
pacho de Qualificação IpQ n.º 5/95 e respetivo 
anexo):
5.19.1. Emitir permissão administrativa nos casos 
em que a Câmara seja a autoridade competente 
para sua emissão;
5.19.2. Designar o gestor do procedimento para 
cada procedimento, a quem compete assegurar 
o normal desenvolvimento da tramitação pro-
cessual, acompanhando, nomeadamente a ins-
trução, o cumprimento de prazos, a prestação 
de informação e os esclarecimentos aos inte-
ressados. 
5.19.3. Na gestão e exploração de mercados 
municipais:
5.19.3.1. proceder à atribuição dos espaços de 
venda;
5.19.3.2. Declarar a caducidade das licenças de 
ocupação, nos casos previstos no respetivo re-
gulamento municipal.
5.19.4. No comércio a retalho não sedentário 
exercido por feirantes e vendedores ambulan-
tes:
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5.19.4.1. proceder à atribuição dos espaços de 
venda;
5.19.4.2. Autorizar a realização de eventos que 
congreguem estes agentes económicos, no es-
paço público ou privado;
5.19.4.3. Aprovar o mapa anual de feiras muni-
cipais; 
5.19.4.4. Autorizar a realização de eventos pon-
tuais ou imprevistos e que impliquem alteração 
do mapa referido;
5.19.4.5. Definir locais ou zonas para o exercício 
do comércio a retalho exercido por vendedores 
ambulantes;
5.19.4.6. Declarar a caducidade das licenças de 
ocupação, nos casos previstos no respetivo re-
gulamento municipal.
5.19.5. No comércio por grosso não sedentário:
5.19.5.1. proceder à atribuição dos espaços de 
venda;
5.19.5.2. Autorizar a realização de eventos que 
congreguem os agentes económicos do comér-
cio grossista, no espaço público ou privado.
5.19.6. organização de feiras por entidades pri-
vadas
5.19.6.1. Autorizar a realização de feiras por en-
tidades privadas, no espaço público ou privado.
5.19.7. Atividade de restauração ou de bebidas 
não sedentária:
5.19.7.1. proceder à atribuição dos espaços de 
venda;
5.19.7.2. Autorizar a realização de eventos que 
congreguem estes agentes económicos, no es-
paço público ou privado.
5.19.8. No âmbito da gestão dos quiosques mu-
nicipais:
5.19.8.1. gestão dos quiosques municipais;
5.19.8.2. Atribuir direitos de ocupação e explo-
ração.
5.19.9. No âmbito da metrologia legal:
5.19.9.1. promover a primeira verificação e veri-
ficação periódica dos seguintes equipamentos:
5.19.9.1.1. Instrumentos de pesagem de funcio-
namento não automático, de equilíbrio automá-
tico, semiautomático e não automático;
5.19.9.1.2. Massas;
5.19.9.1.3. Contadores de tempo;
5.19.9.1.4. parcómetros.
5.20. Do rEgIME JurÍDICo Do LICENCIA-
MENTo E FISCALIZAçÃo pELAS CâMArAS 
MuNICIpAIS DE ATIvIDADES DIvErSAS

(Competências previstas nos artigos 6º, 7º, n.º 1, 
8º, n.º 1 29º e 46º, n.º 1, do Dec. Lei n.º 310/2002, 
de 18 de Dezembro, com a última redação dada 
pelo Lei n.º 105/2015, de 25/08)
5.20.1. Conceder e revogar, nos termos legal-
mente fixados, as licenças relativas ao exercício 
das atividades de venda ambulante de lotaria, 
de arrumador de automóveis, de realização de 
acampamentos ocasionais fora dos locais ade-
quados à prática do campismo e caravanismo, 
da realização de arraiais, romarias, bailes, pro-
vas desportivas e outros divertimentos públicos 
organizados nas vias, jardins e demais lugares 
públicos ao ar livre e das tradicionais fogueiras 
de Natal e dos santos populares;
5.20.2. Fiscalização nos termos do n.º 1, do ar-
tigo 52º;
5.20.3. Determinar a instrução, designar instru-
tor e aplicar coimas e sanções acessórias em 
processos de contraordenação.
5.21. DA LEI DE BASES DA ATIvIDADE FÍSICA 
E DESporTo:
(Competências previstas nos artigos 6º, 7º, n.º 1, 
8º, n.º 1 29º e 46º, n.º 1, da Lei n.º 5/2007, de 16 
de janeiro)
5.21.1. promover e generalizar a prática da ativi-
dade física;
5.21.2. Apoiar e desenvolver a prática despor-
tiva regular e de alto rendimento, através da 
disponibilização de meios técnicos, humanos e 
financeiros, incentivar atividades de formação 
dos agentes desportivos e exercer funções de 
fiscalização, nos termos da lei;
5.21.3. Desenvolver uma política integrada de 
infraestruturas e equipamentos desportivos 
com base em critérios de distribuição territorial 
equilibrada, de valorização ambiental e urbanís-
tica e de sustentabilidade desportiva e econó-
mica, visando a criação de um parque despor-
tivo diversificado e de qualidade em coerência 
com uma estratégia de promoção de atividade 
física e desportiva, nos seus vários níveis e para 
todos os escalões e grupos de população. 
5.22. DA proTEçÃo DoS ANIMAIS DE CoM-
pANhIA:
(Competências previstas nos artigos 3º-g, n.º 6, 
19º, n.ºs 1 e 4, 21º, 35º n.º 3, al. a) e 66.º do De-
creto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, com 
as alterações que lhe foram introduzidas pe-
los Decretos-Lei n.ºs 265/2007, de 24 de julho, 
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255/2009, de 24 de setembro, 260/2012, de 12 
de dezembro, e Decreto-Lei n.º 315/2003, de 17 
de Dezembro)
5.22.1. Executar as medidas necessárias ao cum-
primento da decisão de suspensão da atividade 
ou encerramento do alojamento;
5.22.2. proceder à recolha, captura e ao abate 
compulsivo de animais de companhia, sempre 
que seja indispensável, sem prejuízo das com-
petências e das determinações emanadas da 
DgAv nessa matéria;
5.22.3. Determinar a alienação de animais não 
reclamados, sob parecer obrigatório do médi-
co veterinário municipal, por cedência gratuita 
quer a particulares quer a instituições zoófilas 
devidamente legalizadas e que provem possuir 
condições adequadas para o alojamento e ma-
neio dos animais;
5.22.4. promover o controlo da reprodução de 
animais de companhia, nomeadamente de cães 
e gatos vadios ou errantes;  
5.22.5. Autorizar a venda de animais de compa-
nhia em feiras e mercados nos termos da legis-
lação aplicável.
5.23. EM MATÉrIA DE EDuCAçÃo:
(Competências previstas nos artigos 5º, n.ºs 1 e 
3, 8º, n.º 1, 9º, n.º 1, e 10º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 
144/2008, de 28 de julho, na sua redação atual) 
5.23.1. Exercer as competências previstas nas 
alíneas b), c) e d) do n.º 1, e n.º 3, do artigo 5º, 
e al. a), do n.º 1, do artigo 10º, relativas à gestão 
do pessoal não docente das escolas básicas e 
da educação pré-escolar; 
5.23.2. Assegurar a construção, manutenção e 
apetrechamento das escolas básicas;
5.23.3. promover a organização e funcionamen-
to dos transportes escolares;
5.23.4. promover a aquisição de material didá-
tico e pedagógico para apetrechamento das 
escolas;
5.23.5. promover o apoio ao prolongamento de 
horário.”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
CDS-pp, aprovar a proposta de Delegação de 
Competências da Câmara Municipal de vila 
Nova de gaia, no seu presidente, nos termos 
propostos.
propoSTA pArA FIXAçÃo Do NÚMEro DE 
vErEADorES A TEMpo INTEIro.

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. 
18.10.2017”
“propoSTA N.º 2 /2017
Fixação do Número de vereadores a Tempo In-
teiro e a Meio Tempo
Considerando que:
1. Nos termos do disposto no artigo 58.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada, o pre-
sidente da Câmara Municipal apenas pode fixar 
até três o número de vereadores a tempo in-
teiro para os municípios com 100.000 ou mais 
eleitores.
2. Compete à Câmara Municipal, sob propos-
ta do respetivo presidente, fixar o número de 
vereadores em regime de tempo inteiro e meio 
tempo que exceda os limites previstos do nú-
mero anterior.
3. o presidente da Câmara Municipal, com res-
peito pelo disposto nos números anteriores, 
pode optar pela existência de vereadores a 
tempo inteiro e a meio tempo, neste caso cor-
respondendo dois vereadores a um vereador a 
tempo inteiro.
4. o Município de vila Nova de gaia, atualmente 
com mais de 100.000 eleitores, pela sua dimen-
são e pelas numerosas atribuições legalmente 
cometidas, necessita de um número superior 
de vereadores a tempo inteiro, de forma a cum-
prir, com eficácia, tais competências.
proponho, em cumprimento do disposto no n.º 
2 do art.º 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setem-
bro, na sua atual redação, que a Câmara Munici-
pal fixe em mais cinco o número de vereadores 
em regime de tempo inteiro, perfazendo no to-
tal, o número de 8 (oito) vereadores.” 
vila Nova de gaia, 18 de outubro de 2017
o presidente da Câmara (Eduardo vítor rodri-
gues).
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
CDS-pp, aprovar a proposta para a Fixação do 
Número de vereadores a Tempo Inteiro, no to-
tal de oito vereadores, nos termos propostos.
propoSTA DE rEgIMENTo DA CâMArA Mu-
NICIpAL DE vILA NovA DE gAIA.
Foi presente o documento referido em epígra-
fe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
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4, apenas no original.
Despacho do Sr. presidente: À Câmara. 
18.10.2017”
“propoSTA 
rEgIMENTo DA CâMArA MuNICIpAL DE vILA 
NovA DE gAIA
Considerando que, não obstante a competên-
cia diretamente atribuída pela lei à Câmara e 
ao presidente da Câmara, para os atos relativos 
à periodicidade das reuniões, sua convocação, 
agendamento e condução, há toda a conveni-
ência que a Câmara Municipal de vila Nova de 
gaia disponha de um regimento que constitua 
o entendimento deste órgão quanto a algumas 
regras essenciais ao respetivo funcionamento e 
à necessária eficácia da sua intervenção para o 
mandato que agora se inicia;
Submete-se a presente proposta para que a Câ-
mara Municipal delibere, nos termos da a) do 
artigo 39º. do regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei nº.  75/2013, de 12 
de setembro, aprovar o regimento da Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia, com a redação 
apresentada em anexo.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 18 de 
outubro de 2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)
ANEXo
rEgIMENTo DA CâMArA MuNICIpAL DE vILA 
NovA DE gAIA,
(regime Jurídico das Autarquias Locais (rJAL), 
aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de Setem-
bro, na sua atual redação, Código do procedi-
mento Administrativo aprovado pelo Decreto-
-Lei nº. 4/2015, de 07 de janeiro e Lei nº. 27/96, 
de 01/08 com a atual redação do Decreto-lei nº. 
214-g/2015, de 02 de outubro)
ArTIgo 1º - rEuNIÕES
1. A Câmara Municipal de vila Nova de gaia re-
úne-se, habitualmente, nos paços do Concelho 
do Município, podendo realizar-se noutros lo-
cais, quando assim for deliberado.
2. As reuniões de Câmara são ordinárias e ex-
traordinárias.
3. por se julgar mais conveniente, e de acordo 
com o disposto no nº 2 do artigo 40º do rJAL, 
as reuniões ordinárias são quinzenais e reali-
zam-se na 1ª e 3ª segunda-feira de cada mês 
com início, a primeira reunião, às 15.00 horas e 

a segunda reunião às 16.00 horas.
4. Nas 3ªs segundas-feiras de cada mês as reu-
niões são públicas.
5. Quando a segunda-feira coincidir com dia 
feriado, a reunião é transferida, sendo possível, 
para o 1º dia útil da semana seguinte.
6. As reuniões extraordinárias efetuar-se-ão 
quando convocadas por iniciativa do presiden-
te ou após requerimento de, pelo menos, um 
terço dos respetivos membros.
7. o presidente convoca a reunião para um dos 
oito dias subsequentes à receção do requeri-
mento previsto no número anterior.
8. Quando o presidente não efetue a convoca-
ção que lhe tenha sido requerida ou não o faça 
nos termos do nº 7, podem os requerentes efe-
tuá-la diretamente com a invocação dessa cir-
cunstância observando o disposto no número 
anterior com as devidas adaptações e publici-
tando-a nos locais habituais.
9. No início de cada ano civil, a Câmara aprova, 
para efeitos da devida publicitação, o calendá-
rio das suas reuniões ordinárias.
ArTIgo 2º. - CoNvoCAçÃo DAS rEuNIÕES E 
orDEM Do DIA 
1. Compete ao presidente convocar as reuni-
ões, estabelecer e distribuir a ordem do dia das 
reuniões, abrir e encerrar as reuniões, dirigir os 
trabalhos e assegurar o cumprimento das leis e 
regularidade das deliberações.
2. Na falta ou impedimento do presidente diri-
girá os trabalhos o vice-presidente, ou, não es-
tando este presente, o vereador em exercício 
de funções que ocupa o lugar imediatamente 
a seguir na lista em que foi eleito o presidente.
3. A ordem do dia das reuniões é entregue por 
correio eletrónico a todos os membros com a 
antecedência sobre a data do início da reunião 
de, pelo menos, dois dias úteis, ficando em si-
multâneo disponível na Área reservada do Mu-
nicípio a respetiva documentação para consul-
ta.
4. Só podem ser objeto de deliberação os as-
suntos incluídos na ordem do dia da reunião.
5. As alterações da ordem da agenda de traba-
lhos podem ser feitas a requerimento do presi-
dente ou vereador, mediante decisão maioritá-
ria.
6. As reuniões extraordinárias são convocadas 
com, pelo menos, dois dias úteis de antecedên-
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cia, sendo comunicadas a todos os membros 
por edital, através de protocolo ou por correio 
eletrónico.
7. Nas reuniões extraordinárias, o presidente e 
os vereadores só podem deliberar sobre as ma-
térias para que hajam sido expressamente con-
vocados.
ArTIgo 3º - “QuÓruM”
1. As reuniões da Câmara Municipal só podem 
realizar-se com a presença da maioria do nú-
mero legal dos seus Membros.
2. Considera-se que não existe “quórum” quan-
do meia hora após o momento previsto para 
o início dos trabalhos não estiver presente a 
maioria referida no número anterior.
3. Quando a Câmara Municipal não puder reu-
nir por falta de “quórum”, o presidente, ou seu 
substituto, designará outro dia para nova reu-
nião.
ArTIgo 4º. - pErÍoDo DE ANTES DA orDEM 
Do DIA
Em cada reunião ordinária da Câmara há um 
período de antes da ordem do dia, com a du-
ração máxima de sessenta minutos, para trata-
mento de assuntos gerais de interesse para a 
autarquia, distribuído, de forma meramente in-
dicativa, como segue:
pS: Máximo de 49,00 minutos;
Coligação gaia de Novo: Máximo de 11,00 mi-
nutos.
ArTIgo 5º. - orDEM Do DIA
1. A ordem do dia é estabelecida pelo presidente 
da Câmara e deve incluir os assuntos indicados 
pelos membros do respetivo órgão, desde que 
sejam da competência deste e o pedido cor-
respondente seja apresentado por escrito com 
uma antecedência mínima de cinco dias úteis 
sobre a data da reunião, no caso das reuniões 
ordinárias e oito dias úteis sobre a data da reu-
nião, no caso das reuniões extraordinárias.
2 – o subscritor ou subscritores de cada pro-
posta dispõe(m) de um período máximo de 
10 minutos para a sua apresentação, dispondo 
cada um dos vereadores de cinco minutos para 
proceder à sua análise e discussão, podendo a 
Câmara fixar, previamente, um período de tem-
po maior.
3 – Terminadas as intervenções, pode o presi-
dente, ou quem o substituir, ou ainda qualquer 
vereador, solicitar uma interrupção pelo perío-

do de dez minutos, no máximo, mediante deli-
beração da Câmara.
4- recomeçada a reunião, proceder-se-á, de 
imediato, à votação da proposta ou propostas 
existentes, salvo se a Câmara decidir fixar um 
novo período para análise e discussão.
ArTIgo 6º. - ForMAS DE voTAçÃo
1. A votação é nominal, salvo se a Câmara deli-
berar, por proposta de qualquer Membro, outra 
forma de votação.
2 – As deliberações são tomadas à pluralidade 
de votos, tendo o presidente voto de qualidade 
em caso de empate, não contando as absten-
ções para o apuramento da maioria.
3. o presidente vota em último lugar.
4. As deliberações que envolvam a apreciação 
de comportamentos ou de qualidades de qual-
quer pessoa são tomadas por escrutínio secre-
to e, em caso de dúvida, a Câmara delibera so-
bre a forma da votação.
5. havendo empate por votação por escrutínio 
secreto, procede-se a nova votação e, se o em-
pate se mantiver, adia-se a deliberação para a 
reunião seguinte, procedendo-se a votação no-
minal se na primeira votação desta reunião se 
se repetir o empate. 
6. Quando necessária, a fundamentação das 
deliberações tomadas por escrutínio secreto é 
feita pelo presidente após a votação, tendo em 
conta a discussão que a tiver precedido.
7 – Não podem estar presentes no momento 
da discussão nem da votação os membros do 
órgão que se encontrem ou se considerem im-
pedidos.
ArTIgo 7º. - rEuNIÕES pÚBLICAS
1. Nas reuniões públicas, encerrada a ordem do 
dia, é fixado um período máximo de 30 minutos 
para intervenção do público, durante o qual lhe 
serão prestados os esclarecimentos solicitados.
2. para efeitos do disposto no número anterior, 
os munícipes interessados devem inscrever-se, 
na receção da Câmara, até às 17 horas da terça-
-feira imediatamente anterior à reunião pública, 
referindo nome, morada e assunto a tratar. 
3. o período de intervenção aberto ao público, 
referido no número um deste artigo, será dis-
tribuído pelos inscritos, não podendo, porém, 
exceder 10 minutos por cidadão.
4. A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer 
pretexto, intrometer-se nas discussões e aplau-
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dir ou reprovar as opiniões emitidas, as vota-
ções feitas e as deliberações tomadas, sob pena 
de sujeição à aplicação das sanções legalmente 
previstas e sem prejuízo da faculdade atribu-
ída ao presidente da Câmara de, em caso de 
quebra da disciplina ou da ordem, mandar sair 
do local da reunião o prevaricador, sob pena de 
desobediência nos termos da lei penal.
5. À reunião pública é dada publicidade, com 
indicação do dia, hora e local da sua realização, 
de forma a garantir o conhecimento dos inte-
ressados com uma antecedência de, pelo me-
nos, dois dias úteis sobre a data da mesma.
ArTIgo 8º. - rECurSoS
os recursos previstos no nº. 3 do art.º 34º. do 
rJAL, são apreciados, pela Câmara, no prazo 
máximo de trinta dias após a sua receção.
ArTIgo 9º. - FALTAS
1. A falta ou faltas dadas pelos membros da Câ-
mara, devem ser justificadas antes ou na reu-
nião seguinte àquela em que se verificaram.
2. As faltas que não resultem da impossibilidade 
derivada da prestação de serviço municipal im-
plicam a perda da respetiva senha de presença.
3. As faltas injustificadas concorrem para a per-
da do Mandato, se não houver comparência a 6 
reuniões seguidas ou 12 interpoladas.
ArTIgo 10º. - IMpEDIMENToS
os membros da Câmara Municipal não podem 
intervir na discussão e votação de matérias, 
conforme definido no artigo 69º. do Código do 
procedimento Administrativo.
ArTIgo 11º. - DAS ATAS
1. De cada reunião é lavrada ata que contém um 
resumo do que de essencial nela se tiver passa-
do, indicando, designadamente, a data e local 
da reunião, os membros presentes e ausentes, 
os assuntos apreciados, as decisões e delibera-
ções tomadas e a forma e o resultado das res-
petivas votações e, bem assim, o facto de a ata 
ter sido lida e aprovada.
2. Nas reuniões não efetuadas por inexistência 
de quórum haverá lugar ao registo das presen-
ças, à marcação de faltas e à elaboração de ata.
3. As atas ou textos das deliberações tomadas 
pelo Executivo, podem ser aprovadas em mi-
nuta, no final das reuniões desde que tal seja 
deliberado pela maioria dos membros presen-
tes sendo assinadas, após aprovação, pelo pre-
sidente e por quem as lavrou.

ArTIgo 12º. - puBLICIDADE
As deliberações da Câmara Municipal destina-
das a ter eficácia externa, devem ser publicadas 
em edital afixado nos lugares de estilo durante 
cinco dos dez dias subsequentes à tomada da 
deliberação de decisão, bem como publicados 
no sítio da internet e no boletim municipal.
Aprovado em reunião de Câmara de …./…./2017”
Deliberação: Deliberado por unanimidade, 
aprovar a proposta de regimento da Câmara 
Municipal de vila Nova de gaia, nos termos pro-
postos.
propoSTA rELATIvA À AuTorIZAçÃo DE 
pAgAMENTo DE DESpESAS.
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. 
18.10.2017”
“propoSTA N.º 3 /2017
AuTorIZAçÃo E pAgAMENTo DE DESpESAS 
AuTorIZADAS E NÃo pAgAS
Considerando que existem despesas que, pela 
sua natureza, implicam que deva ser autorizado 
o seu pagamento na data de vencimento.
proponho que:
1. Seja autorizado o pagamento das despesas 
autorizadas até 18 de outubro de 2017, e ainda 
não pagas, retroagindo os seus efeitos a 01 de 
outubro de 2017.
2. Seja autorizado o pagamento de despesas 
constantes no artigo 18º das Normas de Exe-
cução orçamental, do orçamento e opções do 
plano de 2017 (NEo), realizadas entre o dia de 
19 de outubro e o dia 31 de Dezembro de 2017. 
vila Nova de gaia, 18 de outubro de 2017
o presidente da Câmara (Eduardo vítor rodri-
gues)”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
CDS-pp, aprovar, nos termos propostos, o se-
guinte:
1. Autorizar o pagamento das despesas auto-
rizadas até 18 de outubro de 2017, e ainda não 
pagas, retroagindo os seus efeitos a 01 de ou-
tubro de 2017”;
2. Autorizar o pagamento de despesas cons-
tantes no artigo 18º das Normas de Execução 
orçamental, do orçamento e opções do plano 
de 2017 (NEo), realizadas entre o dia 19 de ou-
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tubro e o dia 31 de dezembro de 2017.
propoSTA DE DESIgNAçÃo Do rEprESEN-
TANTE Do MuNICÍpIo NA ASSEMBLEIA gE-
rAL DA gAIurB-urBANISMo E hABITAçÃo, 
EEM
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. 
18.10.2017”
“propoSTA N.º 4 /2017
DESIgNAçÃo Do rEprESENTANTE Do Mu-
NICÍpIo NA ASSEMBLEIA gErAL DA “gAIurB 
– urBANISMo E hABITAçÃo, EEM”
Considerando que:
A 18 de outubro de 2017 procedeu-se à instala-
ção da Câmara Municipal de vila Nova de gaia, 
com a configuração resultante do ato eleitoral 
do passado dia 01 de outubro;
Nos termos da al. oo), do n.º 1, do artigo 33º do 
regime Jurídico das Autarquias Locais, apro-
vado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 26º, da Lei n.º 
50/2012, na sua atual redação, compete à Câ-
mara Municipal designar o representante do 
Município nas Assembleias gerais das empre-
sas locais;
Se justifica que, com a posse deste executivo, 
seja designado um novo representante do Muni-
cípio na Assembleia geral da Empresa “gaiurb-
-urbanismo e habitação, EEM, em substituição 
do anteriormente designado em reunião cama-
rária de 25 de outubro de 2013.
proponho, em cumprimento do disposto na al. 
oo), do n.º 1, do artigo 33º do regime Jurídi-
co das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 
n.º 2 do artigo 26º, da Lei n.º 50/2012, na sua 
atual redação, que a Câmara Municipal delibe-
re designar como representante na Assembleia 
geral da Empresa “gaiurb-urbanismo e habita-
ção, EEM, o Senhor vereador patrocínio Miguel 
vieira Azevedo.
vila Nova de gaia, 18 de outubro de 2017
o presidente da Câmara (Eduardo vítor rodri-
gues)”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
CDS-pp, aprovar a designação como represen-
tante do Município de vila Nova de gaia, na As-

sembleia geral da Empresa “gaiurb-urbanismo 
e habitação EEM”, o Senhor vereador patrocí-
nio Miguel vieira Azevedo, nos termos propos-
tos.
propoSTA DE DESIgNAçÃo Do rEprESEN-
TANTE Do MuNICÍpIo NA ASSEMBLEIA gE-
rAL DA ÁguAS DE gAIA, EM, SA
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. 
18.10.2017”
propoSTA N.º 5 /2017
DESIgNAçÃo Do rEprESENTANTE Do Mu-
NICÍpIo NA ASSEMBLEIA gErAL DA “ÁguAS 
DE gAIA, E.M., S.A.,”
Considerando que:
A 18 de outubro de 2017 procedeu-se à instala-
ção da Câmara Municipal de vila Nova de gaia, 
com a configuração resultante do ato eleitoral 
do passado dia 01 de outubro;
Nos termos da al. oo), do n.º 1, do artigo 33º do 
regime Jurídico das Autarquias Locais, apro-
vado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 26º, da Lei n.º 
50/2012, na sua atual redação, compete à Câ-
mara Municipal designar o representante do 
Município nas Assembleias gerais das empre-
sas locais;
Se justifica que, com a posse deste executivo, 
seja designado um novo representante do Mu-
nicípio na Assembleia geral da Empresa “Águas 
de gaia, E.M., S.A.”, em substituição do ante-
riormente designado em reunião camarária de 
25 de outubro de 2013. 
proponho, em cumprimento do disposto na al. 
oo), do n.º 1, do artigo 33º do regime Jurídi-
co das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 
n.º 2 do artigo 26º, da Lei n.º 50/2012, na sua 
atual redação, que a Câmara Municipal delibe-
re designar como representante na Assembleia 
geral da Empresa “Águas de gaia, E.M., S.A.”, o 
Senhor vereador José valentim pinto Miranda.
vila Nova de gaia, 18 de outubro de 2017
o presidente da Câmara
(Eduardo vítor rodrigues)
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD, 
CDS-pp, aprovar a designação como represen-
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tante do Município de vila Nova de gaia, na As-
sembleia geral da Empresa “Águas de gaia, EM, 
SA”, o Senhor vereador José valentim pinto Mi-
randa, nos termos propostos.
rATIFICAçÃo DoS AToS prATICADoS No 
pErÍoDo CoMprEENDIDo ENTrE 01 E 21 DE 
ouTuBro DE 2017, Ao ABrIgo DA DELEgA-
çÃo DE CoMpETÊNCIAS DA CâMArA MuNI-
CIpAL No SENhor prESIDENTE DA CâMArA, 
AprovADA NA rEuNIÃo DE 25.10.2013.
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. 
18.10.2017”
“propoSTA N.º 6 /2017
rATIFICAçÃo DoS AToS prATICADoS No 
pErÍoDo CoMprEENDIDo ENTrE 01 E 21 DE 
ouTuBro DE 2017, Ao ABrIgo DA DELEgA-
çÃo DE CoMpETÊNCIAS DA CâMArA MuNI-
CIpAL No SENhor prESIDENTE DA CâMArA, 
AprovADA NA rEuNIÃo DE 25.10.2013
Considerando que:
Face ao disposto no n º 2 do artigo 3 º, na Lei nº 
47/2005, de 29 de Agosto, que estabelece o re-
gime de gestão limitada dos órgãos das autar-
quias locais e seus titulares, nos casos em que 
o presidente da Câmara se tenha recandidata-
do e seja declarado vencedor do ato eleitoral, 
pode continuar a exercer normalmente as suas 
competências delegadas, ficando no entanto, 
os respetivos atos, decisões ou autorizações 
sujeitos a ratificação do novo executivo na pri-
meira semana após a instalação.
proponho, em cumprimento do disposto no 
n.º 2 do artigo 3º, da Lei nº 47/2005, de 29 de 
Agosto, que a Câmara Municipal delibere ratifi-
car todos os atos entretanto praticados ao abri-
go da delegação de competências aprovada na 
reunião de 25 de outubro de 2013, retroagindo 
os seus efeitos a 01 de outubro de 2017.”
vila Nova de gaia, 18 de outubro de 2017
o presidente da Câmara (Eduardo vítor rodri-
gues)”
Deliberação: Deliberado por maioria, por 9 vo-
tos a favor do pS e 2 abstenções do ppD/pSD.
CDS-pp, ratificar todos os atos praticados ao 
abrigo da delegação de competências da Câ-
mara Municipal no Senhor presidente da Câma-
ra, aprovada na reunião de 25.10.2013, retroa-

gindo os seus efeitos a 01 de outubro de 2017, 
nos termos propostos.
BALANço DE TrANSIçÃo Do ÓrgÃo Au-
TÁrQuICo – 17 DE ouTuBro DE 2017
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. 
18.10.2017”
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
Foi presente o rESuMo DIÁrIo DE TESourA-
rIA que se anexa no final por fotocópia sob o nº 
10, apenas no original.
Deliberação: A Câmara tomou conhecimento.
E nada mais havendo a tratar, quando eram 10 
horas e 19 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, (prof. Dr. Eduardo vi-
tor rodrigues)
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C.1. DESPACHOS

DESPACHO N.º 37/PCM/2017
Considerando que,
I. Nos termos do disposto no artigo 42º, n.º 1, 
alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
o presidente da Câmara pode constituir um ga-
binete de apoio à presidência, composto por 
um chefe de gabinete, dois adjuntos e um se-
cretário;
II. Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 43º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os mem-
bros dos gabinetes de apoio à presidência são 
nomeados pelo presidente da Câmara
Municipal;
Constituo o gabinete de Apoio à presidência, 
com a seguinte composição:
- Chefe de gabinete, António Armando Ferreira 
da rocha
- Adjunta, Margarida rosa Ferreira da rocha
- Adjunta, patrícia Araújo Braga Lopes de Sou-
sa Alves
- Secretária, piedade Susana da Silva pina
Município de vila Nova de gaia, 19 de outubro 
de2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DESPACHO N.º 38/PCM/2017
Considerando que,
I. Nos termos do disposto no artigo 42º, n.º 2, 
alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
o presidente da Câmara pode constituir um ga-
binete de apoio ao conjunto dos vereadores, 
composto por um adjunto e um secretário por 
cada vereador em regime de tempo inteiro, até 
ao limite máximo do número de vereadores in-
dispensável para assegurar uma maioria dos 
membros da câmara municipal em exercício de 
funções a tempo inteiro;
II. Nos termos do disposto nos n.ºs 3 e 7 do ar-
tigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
os membros dos gabinetes de apoio à verea-
ção são nomeados pelo presidente da Câmara 
Municipal, mediante prévia articulação e pro-
posta dos Senhores vereadores, que passam a 
partilhá-los em consonância com a presidência;
Constituo o gabinete de Apoio à vereação, na 
presente data com a seguinte composição, em 
número inferior ao máximo previsto pela Lei:

- Adjunta, Célia Maria Mendes Correia
- Adjunto, José António da Silva oliveira
- Adjunto, Joaquim Manuel de Jesus oliveira 
Santiago
- Adjunto, hélder Serafim da Silva ribeiro
- Adjunta, Marta Alexandra rocha dos Santos
- Secretária, Susana Maria dos Santos Ferreira
- Secretária, Maria Albertina Correia Monteiro 
da Silva
- Secretária, Carla da Silva Machado
Município de vila Nova de gaia, 19 de outubro 
de 2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DESPACHO N.º 39/PCM/2017
Considerando as competências legais e delega-
das no presidente da Câmara Municipal, deter-
mino a seguinte distribuição de Pelouros pelos 
eleitos municipais com funções executivas em 
regime de tempo inteiro para o mandato 2017-
2021:
Prof. Doutor Eduardo Vítor rodrigues - Presi-
dente
Coordenação geral
Educação: pré-escolar, ensino básico e secun-
dário
habitação e arrendamento social
Ação Social, Emprego e Coesão
Assuntos Jurídicos
relações públicas, protocolo e comunicação
relações institucionais, cooperação e relações 
internacionais
relações institucionais com as empresas inter-
municipais/públicas (Águas do Douro e paiva, 
Simdouro, Suldouro, STCp, Metro do porto)
Finanças, despesas e cabimentação
Mobilidade, Transportes e Energia
planeamento urbanístico e política de Solos, Li-
cenciamento urbanístico
Coordenação das atividades das empresas mu-
nicipais e associações participadas pelo Muni-
cípio
Coordenação do relacionamento institucional 
com as Juntas de Freguesias
Coordenação dos projetos Municipais
Eng.º Patrocínio Azevedo
vice-presidência
vias Municipais e obras Municipais
oficinas Municipais
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reabilitação urbana - vila d'Este
Coordenação da atividade dos operadores de 
telecomunicações, rede elétrica e rede de gás 
natural
gestão, conservação e construção de equipa-
mentos públicos
Adjunto do presidente para a Mobilidade, Trans-
portes e Energia
portugal 2020, estudos e projetos
Adjunto do presidente para a área do planea-
mento urbanístico e política de Solos, Licencia-
mento urbanístico
representante do Município na gaiurb
projetos Municipais
Dr.ª Elisa Cidade
gestão do património imobiliário municipal
gestão de frota
Adjunto do presidente para a área da Educação
Ensino Superior, Ciência e Inovação
plano Municipal para a Igualdade de género
Coordenação da preparação das reuniões de 
Câmara e de Assembleia Municipal
plataforma de Acolhimento e Tratamento Ani-
mal (pATA)
programa Emprego Jovem
Escolas - acessibilidades para todos
gabinete de Apoio aos alunos NEE
programa Municipal de Apoio a Estágios profis-
sionais remunerados
programa gaiaExperimenta+, no modelo de ex-
periências e de ateliers para o 2.º ciclo
projetos Municipais
Dr. José Guilherme Aguiar
Desporto e Dinamização desportiva
Associativismo Desportivo
Jogos Juvenis
projetos desportivos municipais: construção e 
conservação
Atividades económicas e Desenvolvimento 
económico
Empreendedorismo
parques Empresariais
proteção Civil e Segurança (Bombeiros, polícia 
Municipal)
Turismo e turismo de saúde
projetos Municipais
Dr. Manuel Monteiro
Administração geral Municipal
vereador Adjunto do presidente para a área 
das Finanças e pagamentos

pessoal, CCD e associativismo municipal
Equipamentos e serviços de Saúde (projetos e 
equipamentos)
Fiscalização Municipal e vistorias administrati-
vas
Coordenação das parcerias e relacionamento 
com as confissões religiosas
projetos Municipais
Eng.ª Paula Carvalhal
Cultura e programação Cultural
Bienal Internacional de Arte de vila Nova de 
gaia
Auditórios Municipais
Biblioteca Municipal e polos locais
património Cultural
Agenda 21 Local
projetos Municipais
Arq. Valentim Miranda
reabilitação urbana, projetos e candidaturas-
-Centro histórico
Ambiente urbano e Espaço público
Jardins e Espaços verdes e coordenação da ati-
vidade do parque Biológico
Salubridade pública
representante do Município nas Águas de gaia
Sistemas de videovigilância no Centro histórico
projeto de Classificação de gaia/Caves do vi-
nho do porto a património da humanidade
projetos Municipais
Dr. Elísio Pinto
Associativismo e eventos
Modernização Administrativa e Descentraliza-
ção
orçamento participativo
Juventude e voluntariado jovem
voluntariado
programa Municipal de Saúde oral e programa 
Municipal de Saúde visual
programa vida ativa - voluntariado idosos
universidade gaia-Maior
projetos Municipais
Dra. Marina Ascensão
vereadora adjunta para a Ação Social, Emprego 
e Coesão
vereadora adjunta para a habitação e arrenda-
mento social
Inovação social
Economia Social e IpSS
Coordenação do relacionamento institucional 
com organismos das áreas sociais
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provedor do Cidadão
provedor do Cidadão com Deficiências
CAo
Casa-Abrigo para vítimas de violência domés-
tica
Conselho Económico e Social
plataforma de envolvimento em atividades so-
ciais, voluntariado e parcerias, suportada no 
Cartão do Envelhecimento Ativo (gaia Idade+)
gabinete de apoio à família, no âmbito do pro-
jeto gai@família+
Apoio domiciliário e Teleassistência
rede municipal de Creches
projetos Municipais
Município de vila Nova de gaia, 23 de outubro 
de 2017.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DESPACHO N.º 40/PCM/2017
Considerando que,
o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na re-
dação dada pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 
de junho, impõe aos serviços e organismos da 
Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações;
Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 
vigor no ordenamento jurídico, bem como in-
centivar a eficiência da gestão autárquica;
A necessidade de desconcentração do exercí-
cio das competências, próprias ou delegadas, 
do presidente da Câmara;
o presidente da Câmara Municipal pode dele-
gar a sua competência nos dirigentes máximos 
das respetivas unidades orgânicas no que res-
peita a diversas matérias previstas na lei, desig-
nadamente, no âmbito da gestão e direção de 
recursos humanos:
Assim, ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do 
Código do procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de ja-
neiro e no uso da competência que me é con-
ferida pelo artigo 38° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego e subdele-

go, com poderes de subdelegação e subsubde-
legação, na Senhora Diretora Municipal de Ad-
ministração e Finanças, Dr.ª Manuela Fernanda 
da rocha garrido, as seguintes competências:
a) Executar as deliberações da Câmara Munici-
pal, inerentes às funções que foram atribuídas e 
que se inserem no âmbito da Direção Municipal 
de Administração e Finanças (DMAF);
b) Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
c) Assinar ou visar a correspondência da Câma-
ra Municipal com destino a quaisquer entidades 
ou organismos públicos;
d) Autorizar termos de abertura e encerramen-
to em livros sujeitos a essa formalidade;
e) Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identida-
de idoneidade e justificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou foto-
cópias autenticadas aos interessados relativas 
a processos ou documentos constantes de pro-
cessos arquivados e que careçam de despacho 
ou deliberação dos eleitos locais com respeito 
pelas salvaguardas estabelecidas por lei;
h) remeter, atempadamente, ao Tribunal de 
Contas os documentos que careçam da respe-
tiva apreciação, com exceção dos documentos 
referentes às contas do Município;
i) Assinar e visar apólices de seguros no âmbito 
de contratos anteriormente celebrados e prati-
car todos os demais atos necessários à gestão 
da carteira de seguros;
j) Arquivar processos de ocorrência e de sinis-
tros automóveis com a frota municipal;
k) promover a liberação de cauções prestadas 
no âmbito das obrigações contratuais;
I) Autorizar a cabimentação e realização de 
despesas orçamentadas até ao montante de 
49.880,00 € (quarenta e nove mil, oitocentos e 
oitenta euros), e as competências previstas nos 
termos do n.º 3 do artigo 109° do Código dos 
Contratos públicos, incluindo, nomeadamente, 
a aprovação dos respetivos programas de con-
curso, cadernos de encargos e adjudicação;
m) Aprovar as minutas dos contratos previstos 
no Código dos Contratos
públicos;
n) Autorizar o pagamento das despesas reali-
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zadas até ao montante de 250.000,00 euros;
o) Assinar requisições externas de despesa, até 
ao montante de 250.000,00 euros;
p) Autorizar a realização e pagamento de des-
pesa em cumprimento de contratos de adesão 
previamente autorizados pelos eleitos locais 
através de despacho ou deliberação, com cor-
reto cabimento legal no orçamento em vigor;
q) As competências que me são atribuídas no 
âmbito do n.º 2 do artigo 7° do Decreto-Lei n° 
433/99, de 26 de outubro, que aprova o Có-
digo de procedimento e processo Tributário 
(CppT), relacionadas com as execuções fiscais, 
nomeando-a responsável pelo órgão da execu-
ção fiscal.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 23 de 
outubro de 2017
o presidente da Câmara (Eduardo vítor rodri-
gues)

DESPACHO N.º 41/PCM/2017
Ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do Códi-
go do procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro e 
no uso da competência que me é conferida pela 
alínea b) do n.º 2 do artigo 35° do regime Ju-
rídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n° 75/2013, de 12 de Setembro:
1. Designo a Senhora Diretora Municipal de Ad-
ministração e Finanças, Dr.ª Manuela Fernanda 
da rocha garrido, para servir de oficial público 
para lavrar todos os contratos nos termos da 
Lei.
2. Nas ausências e impedimentos da Dr.ª Manue-
la Fernanda da rocha garrido, exercerá aquelas 
funções de oficial público do município, a Che-
fe do gabinete de Notariado, Dr.ª Maria helena 
Claro pinto Navarro e, no impedimento desta, a 
Senhora Chefe de Secção de Notariado, Maria 
Manuela S. porfírio Teixeira.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 23 de 
outubro de 2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DESPACHO N.º 42/PCM/2017
Ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 33 do 
DL n.º 23/2014, de 14 de fevereiro, nomeio como 
Delegado Municipal de Inspeção geral das Ati-
vidades Culturais, a Senhora Diretora Municipal 

de Administração e Finanças, Dr.ª Manuela Fer-
nanda da rocha garrido.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 23 de 
outubro de 2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DESPACHO N.º 43/PCM/2017
Considerando,
I. A importância decisiva atribuída às questões 
da ação social e da inovação social no mandato 
2017/2021, assumidas pela Senhora vereadora 
Dra. Marina Ascensão;
II. A necessidade de criar uma estrutura de 
apoio técnico, de acompanhamento e articula-
ção com os serviços municipais, que assegure 
assessoria à Senhora vereadora;
Nomeio a técnica superior Dra. olívia rito, atu-
almente afeta à DMpIS (unidade orgânica a que 
continuará vinculada, designadamente para 
efeitos de avaliação de desempenho), para as 
funções técnicas acima descritas, em apoio di-
reto à Senhora vereadora e em articulação com 
a Diretora Municipal para a Inclusão Social
Município de vila Nova de gaia, 23 de outubro 
de 2017.
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

DESPACHO N.º 44/PCM/2017
Considerando que,
o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na re-
dação dada pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 
de junho, impõe aos serviços e organismos da 
Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações;
Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 
vigor no ordenamento jurídico, bem como in-
centivar a eficiência da gestão autárquica;
Cabe ao presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, 
bem assim, incumbi-los de tarefas específicas;
A delegação de competências que me foi con-
ferida pela Câmara Municipal de gaia na reu-
nião de 21 de outubro de 2017 e a distribuição 
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dos pelouros nos Senhores vereadores cons-
tante do meu despacho n.º 39/pCM/2017, de 23 
de outubro de 2017.
Assim,
Ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do Códi-
go do procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro 
e no uso da competência que me é conferida 
pelo n.º 2, do artigo 36° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei 
n° 75/2013, de 12 de Setembro, delego e sub-
delego, com poderes de subdelegação e sub-
subdelegação no Senhor vice-presidente, Eng.º 
patrocínio Miguel vieira Azevedo, as seguintes 
competências:
1. para superintender nos serviços afetos às se-
guintes áreas:
1.1. vias municipais e obras municipais;
1.2. oficinas municipais;
1.3. reabilitação urbana - vila d'Este;
1.4. Coordenação da atividade dos operadores 
de telecomunicações, rede elétrica e rede de 
gás natural;
1.5. gestão, conservação e construção de equi-
pamentos públicos;
1.6. Adjunto do presidente para a mobilidade, 
transportes e comunicações;
1.7. Adjunto do presidente para a área do pla-
neamento urbanístico e política dos Solos e Li-
cenciamento urbanístico;
1.8. projetos municipais.
2. para, no âmbito dos serviços referidos no nú-
mero anterior:
2.1. genericamente, despachar todos os assun-
tos relativos a tais serviços e executar as deli-
berações da Câmara Municipal e os despachos 
e orientações do presidente da Câmara respei-
tantes aos mesmos;
2.2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
2.3. Assinar ou visar a correspondência da Câ-
mara Municipal com destino a quaisquer enti-
dades e organismos públicos ou particulares;
2.4. Emitir licenças, matrículas, livretes e trans-
ferências de propriedade e respetivos averba-
mentos;
2.5. proceder a exames, registos e fixação de 
contingentes relativamente a veículos, nos ca-
sos legalmente previstos;

2.6. Exercer o controlo prévio, designadamen-
te nos domínios da construção, reconstrução, 
conservação ou demolição de edifícios, assim 
como relativamente aos estabelecimentos insa-
lubres, incómodos, perigosos ou tóxicos;
2.7. Executar as obras, por administração direta 
ou empreitada;
2.8. No âmbito do Código dos Contratos públi-
cos, as seguintes competências:
2.8.1. Autorizar a substituição a caução presta-
da, prevista no artigo 294°;
2.8.2. Autorizar a liberação parcial de cau-
ções, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 
190/2012, de 22 de agosto, alterado pela Lei n.º 
83/2013, de 09 de dezembro;
2.8.3. promover a publicitação de modificações 
objetivas aos contratos, nas condições previs-
tas no n° 1 do artigo 315°;
2.8.4. Designar o Diretor de Fiscalização da 
obra e o seu substituto, nos termos dos n.ºs. 2 
e 4 do artigo 344°;
2.8.5. Consignar os locais onde os trabalhos 
devam ser executados, nos termos dos artigos 
356° e seguintes;
2.8.6. Decidir sobre a suspensão da execução 
dos trabalhos nos casos previstos no artigo 
365° e, ainda autorizar a suspensão de execu-
ção dos trabalhos nas condições previstas no 
artigo 367°;
2.8.7. proceder à medição de todos os trabalhos 
executados, conforme decorre do artigo 387°;
2.8.8. Corrigir erros de medição, nas condições 
previstas no artigo 390°;
2.8.9. proceder às receções provisória e defi-
nitiva das obras previstas, respetivamente, nos 
artigos 395° e 398°;
2.8.10. Decidir sobre reclamação apresentada 
pelo empreiteiro quanto ao conteúdo da conta 
final, conforme previsto no n° 3 do artigo401°;
2.8.11. promover as notificações relativas à or-
dem, previamente aprovada, de execução de 
trabalhos a mais, de serviços a mais e de tra-
balhos de suprimentos de erros e omissões, 
prevista respetivamente no n.º 1 do artigo 371°, 
alínea a), do n.º 3 do artigo 372°, n° 2 do artigo 
454° e n.º 1 do artigo 376°;
2.8.12. promover as notificações relativas à or-
dem previamente aprovada, de supressão de 
trabalhos ou serviços a menos, prevista no n.º1, 
do artigo 379°;
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2.8.13. promover a notificação relativa à convo-
catória para a realização de vistoria para rece-
ção provisória e definitiva prevista, respetiva-
mente, no n.º 3 do artigo 394° e n.º 6 do artigo 
398°;
2.8.14. Aprovar os documentos exigidos no pro-
grama de procedimento/Convite, e entregues 
pelo adjudicatário, no âmbito das condições de 
segurança e de saúde no trabalho.
2.9. Criar, construir e gerir instalações, equipa-
mentos, serviços, redes de circulação, de trans-
portes, de energia, de distribuição de bens e 
recursos físicos integrados no património do 
município ou colocados, por lei, sob adminis-
tração municipal;
2.10. Decidir sobre o estacionamento de veícu-
los nas vias públicas e demais lugares públicos;
2.11. Estabelecer a denominação das ruas e pra-
ças das localidades e das povoações, após pa-
recer da correspondente junta de freguesia;
2.12. Estabelecer as regras de numeração dos 
edifícios.
3. Na qualidade de vereador Adjunto do presi-
dente para a área do planeamento urbanístico, 
política de solos e licenciamento urbanístico:
3.1. praticar os atos administrativos previstos no 
regime Jurídico da urbanização e Edificação 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, a seguir elen-
cados:
3.1.1. Conceder as licenças previstas no n.º 2, do 
artigo 4º, conjugado com os artigos 23° e 88°;
3.1.2. promover a emissão de certidão compro-
vativa da verificação dos requisitos de desta-
que, nos termos do n.º 9 do artigo 6º;
3.1.3. Emitir parecer prévio, não vinculativo, so-
bre as operações urbanísticas promovidas pela 
Administração pública, nos termos previstos 
nos n.ºs 2 e 4 do artigo 7º;
3.1.4. Emitir informação prévia, nos termos e li-
mites fixados nos artigos 14º e 16º;
3.1.5. Decidir sobre o projeto de arquitetura, nos 
termos do disposto nos artigos 20° e 21°;
3.1.6. Decidir sobre os pedidos de alteração à 
licença, de acordo com o artigo 27°;
3.1.7. proceder às notificações, nos termos e 
para os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 65°;
3.1.8. Alterar as condições da licença ou de auto-
rização da operação de loteamento desde que 
tal alteração se mostre necessária à execução 

de instrumentos de planeamento territorial ou 
outros instrumentos urbanísticos, nos termos 
previstos no artigo 48°;
3.1.9. Emitir as certidões, nos termos previstos 
nos n.ºs 2 e 3 do artigo 49°;
3.1.10. Alterar as condições da licença ou da co-
municação prévia de obras de urbanização, nos 
termos previstos no n.º 7 do artigo 53°;
3.1.11. reforçar e reduzir o montante da caução 
destinada a garantir a boa e regular execução 
das obras de urbanização, nos termos previstos 
no n.º 4, do artigo 54°;
3.1.12. Fixar o prazo, por motivo devidamen-
te fundamentado, para a execução faseada de 
obra, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 59°;
3.1.13. Designação da comissão para a realiza-
ção de vistoria, e notificação da data desta, nos 
termos do disposto no n.ºs 2 e 3 do artigo 65°;
3.1.14. Autorizar a certificação para efeitos de 
constituição de propriedade horizontal prevista 
no n.º 3, do artigo 66°;
3.1.15. publicitação da emissão de alvará de lo-
teamento, de acordo com o n.º 2 do artigo 78°;
3.1.16. Apreensão do alvará cassado, nos termos 
do n.º 4 do artigo 79°;
3.1.17. Declarar a caducidade e revogar a licença, 
a comunicação prévia ou a autorização de ope-
rações urbanísticas, nos termos previstos nos 
artigos 71°, n.º 5 e 73° n.°2;
3.1.18. promover a execução de obras, nos ter-
mos previstos no artigo 84°, n. ° 1;
3.1.19. Acionar as cauções, nos termos previstos 
no artigo 84°, n.º 3;
3.1.20. proceder ao levantamento do embargo, 
nos termos previstos no artigo 84°, n.º 4;
3.1.21. Emitir oficiosamente alvará, nos termos 
previstos no artigo 84°, n.º 4 e 85°, n.°9;
3.1.22. Fixar prazo para a prestação de caução 
destinada a garantir a limpeza e reparação de 
danos causados em infraestruturas públicas, 
nos termos previstos no artigo 86°;
3.1.23. Decidir sobre a receção provisória e de-
finitiva das obras de urbanização, nos termos 
previstos no artigo 87°;
3.1.24. Conceder licença especial ou admissão 
de comunicação prévia para obras inacabadas, 
nos termos do artigo 88°:
3.1.25. prestar a informação, nos termos e para 
os efeitos previstos no artigo 110º;
3.1.26. Autorizar o pagamento fracionado de ta-
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xas, nos termos previstos no artigo 117°, n.º 2;
3.1.27. Manter atualizada a relação dos instru-
mentos Jurídicos previstos no artigo 119º;
3.1.28. prestar informações sobre processos re-
lativos a operações urbanísticas, nos termos 
previstos no artigo 120°;
3.1.29. Enviar mensalmente os elementos esta-
tísticos para o Instituto Nacional de Estatística, 
nos termos previstos no artigo 126°;
3.2. No âmbito do regime jurídico de reconver-
são urbanística das áreas urbanas de génese 
ilegal (rJruAugI), as competências previstas 
artigos 1º, 9º, 19° a 26°, 28°, 29°, 31°, 35° e 54°, 
da Lei n.º 10/2008, de 20 de fevereiro, na sua 
atual redação dada pela Lei n.º 70/2015, de 16 
de julho, designadamente:
3.2.1. Delimitar o perímetro e fixar, por sua ini-
ciativa, a modalidade de reconversão das AugI 
existentes na área do município;
3.2.2. Alterar o processo e a modalidade de re-
conversão, nos termos previstos do artigo 35.°, 
a requerimento do interessado;
3.2.3. Emitir parecer favorável relativamente à 
celebração de quaisquer atos ou negócios jurí-
dicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 
resultar a constituição de compropriedade ou a 
ampliação do número de compartes de prédios 
rústicos.
3.3. No âmbito do regime Jurídico da instala-
ção, exploração e funcionamento dos empre-
endimentos turísticos (rJIEFET), as competên-
cias previstas nos artigos 22°, n.º 2, als. a), b) e 
c), 33°, n.º 2, 36°, n.º 2, 39°, n.º 1, 68°, n.º 2, 70°, 
n.º 1, al. b) e art.º 75°, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 
39/2008, de 7 de março, na sua atual redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 80/2017, de 30 de ju-
nho, designadamente:
3.3.1. Fixar a capacidade máxima e atribuir clas-
sificação a diversas tipologias de empreendi-
mentos turísticos, designadamente as constan-
tes das alíneas a), b) e c), do n. ° 2, do artigo 
22°;
3.3.2. proceder à cassação e apreensão do res-
petivo alvará, quando caducada a autorização 
de utilização para fins turísticos, por iniciativa 
própria ou a pedido do Turismo de portugal, 
I.p., nos termos do n.º 2 do artigo 33° e do n.º 2 
do artigo 68.°;
3.3.3. Efetuar a auditoria de classificação, nos 
termos do n.º 2 do artigo 36°;

3.3.4. Decidir sobre a dispensa dos requisitos 
exigidos para a atribuição da classificação, nos 
termos do n.º 1 do artigo 39°;
3.3.5. proceder à reconversão da classificação, 
nos termos do n.º 3 do artigo 75°.
3.4. Exercer as competências previstas nos ar-
tigos 10°, n.º 2 e 13°, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 
11/2003, de 18 de janeiro, designadamente:
3.4.1. ordenar a remoção da estação de radio-
comunicação uma vez definida a data para a 
realização dos projetos de utilidade pública ou 
privada, no local indicado pelo requerente para 
a instalação da sua infraestrutura de suporte, 
bem assim como ordenar a promoção da noti-
ficação respetiva, ao abrigo do n.º 2 do artigo 
10.°;
3.4.2. Determinar q suspensão preventiva e 
imediata da utilização e funcionamento das 
estações de radiocomunicações quando estas 
não cumpram os níveis de referência fixados 
nos termos do n.º 1 do artigo 11.° do diploma.
3.5. Do exercício da atividade industrial e sis-
tema da indústria responsável (SIr), exercer as 
competências cuja decisão caiba à Câmara Mu-
nicipal, relativas à emissão das licenças, auto-
rizações, aprovações, registos, pareceres, atos 
permissivos ou não permissivos necessários de 
instalação e exploração do estabelecimento in-
dustrial, após notificação pelo "Balcão do Em-
preendedor", nos termos e com os limites do 
Decreto-Lei n.º Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de 
agosto na sua redação atual dada pelo Decre-
to-Lei n.º 73/2015, de 11 de maio.
3.6. Do regime jurídico do licenciamento e fis-
calização de instalações de armazenamento de 
produtos de petróleo e postos de abastecimen-
tos de combustíveis, as competências previstas 
no Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novem-
bro, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 389/2007, 
de 30 de novembro, 31/2008, de 25 de feverei-
ro, 195/2008, e 6 de outubro, 217/2012, de 9 de 
outubro e Lei n.º 15/2015 de 16 de fevereiro, a 
seguir discriminadas:
3.6.1. Decidir sobre o licenciamento das instala-
ções de armazenamento de produtos de petró-
leo e postos de abastecimento de combustíveis 
não localizados nas redes viárias regional e na-
cional, nos termos do artigo 5.°;
3.6.2. Autorizar a execução e entrada em fun-
cionamento das redes de distribuição, objeto 
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do Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de maio, quan-
do associadas a reservatórios de gpL com ca-
pacidade global inferior a 50m3;
3.6.3. Nomear a comissão de vistorias, nos ter-
mos do artigo 12.°;
3.6.4. promover a realização de inspeções peri-
ódicas, nos termos do n.º 9 do artigo 19.°;
3.6.5. pugnar pela aplicação de medidas caute-
lares e respetiva cessação, nos termos do artigo 
20.°;
3.6.6. proceder aos processos de inquérito e ao 
registo de acidentes nas instalações bem como 
a comunicação e demais informações, às auto-
ridades responsáveis, nos termos dos artigos 
30°e 31°;
3.6.7. Decidir sobre reclamações, nos termos do 
artigo 33°.
3.7. Do regime jurídico de manutenção e ins-
peção de ascensores, monta-cargas, escadas 
mecânicas e tapetes rolantes, as competên-
cias previstas no artigo 7° do Decreto-Lei n.º 
320/2002 de 28 de Dezembro que, tanto po-
dem ser exercidas diretamente pelos serviços 
municipais, ou, por intermédio de entidades 
inspetoras (El), reconhecidas pela Direção ge-
ral de Energia (DgE), designadamente:
3.7.1. Efetuar inspeções periódicas e reinspe-
ções às instalações;
3.7.2. Efetuar inspeções extraordinárias, sempre 
que o considerem necessário, ou, a pedido fun-
damentado dos interessados;
3.7.3. realizar inquéritos a acidentes decorren-
tes da utilização ou das operações de manuten-
ção das instalações;
3.7.4. Decidir sobre todos os procedimentos ne-
cessários ao pleno exercício destas competên-
cias, incluindo a fiscalização.
3.8. Do regime jurídico das instalações despor-
tivas de uso público, as seguintes competências 
previstas no Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de 
junho, com as alterações introduzidas pelo De-
creto-Lei n.º 110/2012, de 21 de maio):
3.8.1. Emitir alvará de autorização de utilização 
do prédio ou fração onde pretendem instalar-
-se as instalações desportivas;
3.8.2. Fixar a capacidade máxima de utilização 
e de acolhimento de eventual público nas ins-
talações desportivas de base, em função da 
respetiva tipologia e em conformidade com as 
normas técnicas e de segurança;

3.8.3. remeter ao IDp, I. p., até ao final do 1° tri-
mestre de cada ano, a lista dos alvarás de auto-
rização de utilização de instalações desportivas 
emitido;
3.9. No âmbito do regime de instalação e fun-
cionamento dos recintos com diversões aquáti-
cas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 65/1997, de 
31 março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 86/2012, 
de 10 de abril, as seguintes competências:
3.9.1. Conceder alvará de autorização de utili-
zação;
3.9.2. Nomear representante para efeitos de 
vistoria, nos termos dos artigos 12.° e 21º.
3.10. No âmbito do regime jurídico da instala-
ção e funcionamento dos recintos de espetá-
culos de natureza não artística, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro, 
com as alterações que lhe foram introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto 
seguintes competências:
3.10.1. Designar dois técnicos devidamente ha-
bilitados para comporem a comissão necessá-
ria à realização de vistoria, nos termos do n.º 2 
do artigo 11.°;
3.10.2. Convocar os representantes que fazem 
parte da comissão de vistoria nos termos do n.º 
2 do artigo 11.°.
4. No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais referidos no 
ponto 1., a competência para decidir quanto às 
seguintes matérias:
4.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço.
4.2. Justificar ou injustificar faltas.
4.3. proceder à homologação da classificação 
de serviço dos funcionários no caso em que o 
delegado não tenha sido notador.
5. A presente delegação e subdelegação abran-
gem as competências atribuídas pelos regula-
mentos municipais aplicáveis, bem como pela 
legislação que altere, modifique ou substitua as 
disposições legais ou regulamentares.
6. ratifico todos os atos praticados pelo Senhor 
vereador entre o dia 23 de outubro de 2017 e a 
data do presente Despacho.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 27 de 
outubro de 2017
o presidente da Câmara (Eduardo vítor rodri-
gues)
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DESPACHO N.º 45/PCM/2017
Considerando que,
o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na re-
dação dada pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 
de junho, impõe aos serviços e organismos da 
Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações;
Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 
vigor no ordenamento jurídico, bem cormo in-
centivar a eficiência da gestão autárquica;
Cabe ao presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, 
bem assim, incumbi-los de tarefas específicas;
A delegação de competências que me foi con-
ferida pela Câmara Municipal de gaia na reu-
nião de 21 de outubro de 2017 e a distribuição 
dos pelouros nos Senhores vereadores cons-
tante do meu despacho n.º 39/pCM/2017, de 23 
de outubro de 2017.
Assim,
Ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do Códi-
go do procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro 
e no uso da competência que me é conferida 
pelo n.º 2, do artigo 36° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego e subde-
lego, com poderes de subdelegação e subsub-
delegação na Senhora vereadora Dr.ª Maria Eli-
sa vieira da Silva Cidade oliveira, as seguintes 
competências:
1. para superintender nos serviços afetos às se-
guintes áreas:
1.1. gestão do património imobiliário;
1.2. gestão de frota;
1.3. Ensino superior, ciência e inovação;
1.4. plano municipal para a igualdade do géne-
ro;
1.5. Coordenação da preparação das reuniões 
da Câmara e da Assembleia Municipal;
1.6. plataforma de acolhimento e tratamento 
animal (pATA);
1.7. programa emprego jovem;
1.8. Escolas - Acessibilidade para todos;
1.9. gabinete de apoio aos alunos NEE;

1.10. programa Municipal de apoio a estágios 
profissionais remunerados;
1.11. programa "gaiaExperimenta+", no modelo 
de experiências e de ateliers para o 2° ciclo;
1.12. projectos Municipais.
2. para, no âmbito dos serviços referidos no nú-
mero anterior:
2.1. genericamente, despachar todos os assun-
tos relativos a tais serviços e executar as deli-
berações da Câmara Municipal e os despachos 
e orientações do presidente da Câmara respei-
tantes aos mesmos;
2.2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
2.3. Assinar ou visar a correspondência da Câ-
mara Municipal com destino a quaisquer enti-
dades e organismos públicos ou particulares.
3. No âmbito da gestão do património imobili-
ário municipal:
3.1. Administrar o domínio público municipal;
3.2. promover todas as ações necessárias à ad-
ministração corrente do património municipal e 
à sua conservação;
3.3. proceder aos registos prediais do patrimó-
nio imobiliário do Município, bem como a regis-
tos de qualquer outra natureza;
3.4. Alienar os bens móveis que se tomem dis-
pensáveis nos termos da lei;
3.5. Elaborar e manter atualizado o cadastro 
dos bens móveis e imóveis.
4. No âmbito da gestão de frota:
4.1. A competência para decidir no âmbito da 
frota municipal, nomeadamente, os pedidos 
previstos no artigo 9º e 21° do regulamento de 
utilização de viaturas do Município;
4.2. Emitir licenças, matriculas, livretes e trans-
ferência de propriedade e respetivos averba-
mentos e proceder a exames, registos e fixação 
de contingentes relativamente a veículos, nos 
casos legalmente previstos.
5. No âmbito da coordenação da preparação 
das reuniões de Câmara e da Assembleia Mu-
nicipal:
5.1. remeter à Assembleia Municipal as minutas 
das atas e as atas da reunião da Câmara Muni-
cipal logo que aprovadas.
6. No âmbito da plataforma de acolhimento e 
tratamento animal (pATA), as competências 
previstas no Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de 
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outubro, com as alterações que lhe foram in-
troduzidas pelos Decretos- Lei n.ºs 265/2007, 
de 24 de julho, 255/2009, de 24 de setembro, 
260/2012, de 12 de dezembro, e Decreto-Lei n.º 
315/2003, de 17 de Dezembro, nomeadamente:
6.1. Executar as medidas necessárias ao cum-
primento da decisão de suspensão da atividade 
ou encerramento do alojamento;
6.2. proceder à recolha, captura e ao abate 
compulsivo de animais de companhia, sempre 
que seja indispensável, sem prejuízo das com-
petências e das determinações emanadas da 
DgAv nessa matéria;
6.3. Determinar a alienação de animais não re-
clamados, sob parecer obrigatório do médico 
veterinário municipal, por cedência gratuita 
quer a particulares quer a instituições zoófilas 
devidamente legalizadas e que provem possuir 
condições adequadas para o alojamento e ma-
neio dos animais;
6.4. promover o controlo da reprodução de ani-
mais de companhia, nomeadamente de cães e 
gatos vadios ou errantes;
6.5. Autorizar a venda de animais de companhia 
em feiras e mercados nos termos da legislação 
aplicável, em articulação com o vereador res-
ponsável pelos serviços de feiras e mercados.
7. Na qualidade de vereadora Adjunta do presi-
dente para as áreas da Educação, as seguintes 
competências:
7.1. A competência para apoiar ou compartici-
par no apoio à ação social escolar e às ativi-
dades complementares no âmbito de projetos 
educativos nos termos da Lei;
7.2. Assegurar, organizar e gerir os transportes 
escolares;
7.3. Adotar as providências necessárias ao fun-
cionamento do Conselho Municipal de Educa-
ção;
7.4. Exercer as competências previstas nas alí-
neas b), c) e d) do n.º 1, e n.º 3, do artigo 5º, e 
al. a), do n.º 1, do artigo 10°, do Decreto-Lei n.º 
144/2008, de 28 de julho, na sua redação atual, 
relativas à gestão do pessoal não docente das 
escolas básicas e da educação pré-escolar;
7.5. Assegurar a manutenção e o apetrecha-
mento das escolas básicas;
7.6. promover a aquisição de material didático e 
pedagógico para apetrechamento das escolas;
7.7. promover o apoio ao prolongamento de ho-

rário;
7.8. Assegurar o programa de apoio aos alunos 
NEE;
7.9. Assegurar a implementação do programa 
gaiaExperimenta+.
8. No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais referidos no 
ponto 1., a competência para decidir quanto às 
seguintes matérias:
8.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
8.2. Justificar ou injustificar faltas;
8.3. proceder à homologação da classificação 
de serviço dos funcionários no caso em que o 
delegado não tenha sido notador.
9. A presente delegação e subdelegação abran-
gem as competências atribuídas pelos regula-
mentos municipais aplicáveis, bem como pela 
legislação que altere, modifique ou substitua as 
disposições legais ou regulamentares.
10. ratifico todos os atos praticados pela Se-
nhora vereadora entre o dia 23 de outubro de 
2017 e a data do presente Despacho.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 27 de 
outubro de 2017
o presidente da Câmara (Eduardo vítor rodri-
gues)

DESPACHO N.º 46/PCM/2017
Considerando que,
o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na re-
dação dada pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 
de junho, impõe aos serviços e organismos da 
Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações;
Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 
vigor no ordenamento jurídico, bem como in-
centivar a eficiência da gestão autárquica;
Cabe ao presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, 
bem assim, incumbi-los de tarefas específicas;
A delegação de competências que me foi con-
ferida pela Câmara Municipal de gaia na reu-
nião de 21 de outubro de 2017 e a distribuição 
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dos pelouros nos Senhores vereadores cons-
tante do meu despacho n.º 39/pCM/2017, de 23 
de outubro de 2017.
Assim,
Ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do Códi-
go do procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro 
e no uso da competência que me é conferida 
pelo n.º 2, do artigo 36° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego e subdele-
go, com poderes de subdelegação e subsubde-
legação no Senhor vereador Dr. José guilher-
me Aguiar, as seguintes competências:
1. para superintender nos serviços afetos às se-
guintes áreas:
1.1. Desporto e dinamização desportiva;
1.2. Associativismo desportivo;
1.3. Jogos Juvenis;
1.4. projetos desportivos municipais: constru-
ção e conservação;
1.5. Atividades económicas e Desenvolvimento 
económico;
1.6. Empreendedorismo;
1.7. parques empresariais;
1.8. proteção civil e Segurança (Bombeiros, po-
lícia Municipal);
1.9. Turismo e turismo de saúde;
1.10. projectos Municipais.
2. para, no âmbito dos serviços referidos no nú-
mero anterior:
2.1. genericamente, despachar todos os assun-
tos relativos a tais serviços e executar as deli-
berações da Câmara Municipal e os despachos 
e orientações do presidente da Câmara respei-
tantes aos mesmos.
2.2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior.
2.3. Assinar ou visar a correspondência da Câ-
mara Municipal com destino a quaisquer enti-
dades e organismos públicos ou particulares.
3. No âmbito do desporto e dinamização des-
portiva, e sem prejuízo das competências atri-
buídas ao vereador responsável pelas obras 
Municipais:
3.1. promover um programa de promoção e de-
senvolvimento da generalização da prática da 
atividade física; da prática desportiva regular 
e de alto rendimento, através da disponibiliza-

ção de meios técnicos, humanos e financeiros, 
incentivar atividades de formação dos agentes 
desportivos e exercer funções de fiscalização, 
nos termos da lei.
3.2. Desenvolver uma política integrada de in-
fraestruturas e equipamentos desportivos com 
base em critérios de distribuição territorial equi-
librada, de valorização ambiental e urbanística 
e de sustentabilidade desportiva e económica, 
visando a criação de um parque desportivo di-
versificado e de qualidade em coerência com 
uma estratégia de promoção de atividade física 
e desportiva, nos seus vários níveis e para todos 
os escalões e grupos de população;
3.3. promover e apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos desporti-
vos.
3.4. Efetuar e manter atualizado o registo das 
instalações desportivas disponíveis no conce-
lho em sistema de informação disponibilizado 
pelo IDp, I. p.
3.5. Fixar o horário de funcionamento e os perí-
odos de encerramento;
3.6. Interromper ou não autorizar a utilização 
dos espaços cedidos, nos termos do disposto 
na Lei n.º 39/2012, de 28 de agosto, e no Decre-
to-Lei n.º 141 /2009 de 16 de junho.
3.7. Condicionar o acesso às instalações por zo-
nas ou na sua totalidade.
3.8. Autorizar o pedido de atribuição de espa-
ços e ou equipamentos para fins não desporti-
vos.
3.9. Autorizar excecionalmente e devidamente 
justificado o acompanhamento de crianças no 
decorrer das aulas.
4. No âmbito das atividades económicas e de-
senvolvimento económico, previstas na Lei n.º 
10/2015, de 15 de janeiro, no Despacho de Qua-
lificação IpQ n.º 5/95 e respetivo anexo e, ainda 
nos artigos 6o, 7o, n.º 1, 8o, n.º 1 29° e 46°, n.º 
1, do Dec. Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezem-
bro, com a última redação dada pelo Lei n.º 
105/2015, de 25/08, e sem prejuízo das compe-
tências atribuídas a outros vereadores; as se-
guintes competências:
4.1. Emitir permissão administrativa nos casos 
em que a Câmara seja a autoridade competente 
para sua emissão.
4.2. Designar o gestor do procedimento para 
cada procedimento, a quem compete assegu-
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rar o normal desenvolvimento da tramitação 
processual, acompanhando, nomeadamente a 
instrução, o cumprimento de prazos, a presta-
ção de informação e os esclarecimentos aos in-
teressados.
4.3. Na gestão e exploração de mercados mu-
nicipais:
4.3.1. proceder à atribuição dos espaços de ven-
da;
4.3.2. Declarar a caducidade das licenças de 
ocupação, nos casos previstos no respetivo re-
gulamento municipal.
4.4. No comércio a retalho não sedentário exer-
cido por feirantes e vendedores ambulantes:
4.4.1. proceder à atribuição dos espaços de 
venda;
4.4.2. Autorizar a realização de eventos que 
congreguem estes agentes económicos, no es-
paço público ou privado;
4.4.3. Autorizar a realização de eventos pontu-
ais ou imprevistos e que impliquem alteração 
do mapa referido;
4.4.4. Definir locais ou zonas para o exercício 
do comércio a retalho exercido por vendedores 
ambulantes;
4.4.5. Declarar a caducidade das licenças de 
ocupação, nos casos previstos no respetivo re-
gulamento municipal.
4.5. No comércio por grosso não sedentário:
4.5.1. proceder à atribuição dos espaços de ven-
da;
4.5.2. Autorizar a realização de eventos que 
congreguem os agentes económicos do comér-
cio grossista, no espaço público ou privado.
4.6. Autorizar a realização de feiras por entida-
des privadas, no espaço público ou privado.
4.7. Atividade de restauração ou de bebidas 
não sedentárias:
4.7.1. proceder à atribuição dos espaços de ven-
da;
4.7.2. Autorizar a realização de eventos que 
congreguem estes agentes económicos, no es-
paço público ou privado.
4.8. A gestão dos quiosques municipais, in-
cluindo a atribuição dos direitos de ocupação 
e exploração;
4.9. No âmbito da metrologia legal:
4.9.1. promover a primeira verificação e verifica-
ção periódica dos seguintes equipamentos:
4.9.1.1. Instrumentos de pesagem de funciona-

mento não automático, de equilíbrio automáti-
co, semiautomático e não automático;
4.9.1.2. Massas;
4.9.1.3. Contadores de tempo;
4.9.1.4. parcómetros.
4.10. No âmbito das atividades diversas:
4.10.1. Conceder e revogar, nos termos legal-
mente fixados, as licenças relativas ao exercício 
das atividades de venda ambulante de lotaria, 
de arrumador de automóveis, de realização de 
acampamentos ocasionais fora dos locais ade-
quados à prática do campismo e caravanismo, 
da realização de arraiais, romarias, bailes, pro-
vas desportivas e outros divertimentos públicos 
organizados nas vias, jardins e demais lugares 
públicos ao ar livre e das tradicionais fogueiras 
de Natal e dos santos populares.
4.10.2. garantir a fiscalização nos termos do n.º 
1, do artigo 52°, em articulação com o Senhor 
vereador responsável pela fiscalização e visto-
rias administrativas.
5. No âmbito da proteção civil e segurança, as 
seguintes competências:
5.1. presidir ao Conselho Municipal de Seguran-
ça;
5.2. Dirigir, em articulação com os organismos 
da administração pública, com competência no 
domínio da proteção Civil, o serviço municipal 
de proteção civil, tendo em vista o cumprimen-
to dos planos e programas estabelecidos e a 
coordenação das atividades a desenvolver no 
domínio da proteção civil, designadamente em 
operações de socorro e assistência, na eminên-
cia ou ocorrência de acidente grave ou catás-
trofe.
5.3. ordenar o despejo sumário dos prédios 
cuja expropriação por utilidade pública tenha 
sido declarada ou outros deliberados pelo exe-
cutivo.
5.4. Quanto às medidas e ações a desenvolver 
no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta 
contra Incêndios, e em articulação com o Se-
nhor vereador, Dr. Manuel Monteiro, as seguin-
tes competências previstas nos artigos nos arti-
gos 15.°, 21.°, 29.° n° 2, e 37.° do Decreto-Lei  n.º  
124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, 
dada pela Lei n.º 76/2017, de 17/08, retificada 
pela Declaração de retificação n.º 27/2017, de 
02/10:
5.4.1. Notificar os proprietários ou as entidades 
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responsáveis pela realização dos trabalhos re-
lativos à gestão do combustível das florestas, 
fixando um prazo adequado para o efeito;
5.4.2. Decidir, em caso de incumprimento por 
parte dos proprietários ou entidades responsá-
veis, a realização dos trabalhos de gestão de 
combustível, com a faculdade de se ressarcir, 
desencadeando os mecanismos necessários ao 
ressarcimento da despesa efetuada;
5.4.3. Notificar os proprietários ou as entidades 
responsáveis pela realização de medidas pre-
ventivas contra incêndios, fixando um prazo 
adequado para o efeito;
5.4.4. Decidir, em caso de incumprimento por 
parte dos proprietários ou entidades responsá-
veis, a realização das medidas preventivas, com 
a faculdade de se ressarcir, desencadeando os 
mecanismos necessários ao ressarcimento da 
despesa efetuada;
5.4.5. Conceder autorização prévia para utili-
zação de fogo-de-artifício ou outros artefactos 
pirotécnicos, exceto balões com mecha acesa e 
quaisquer tipos de foguetes;
5.4.6. Elaborar e alterar planos municipais de 
defesa da floresta contra incêndios e propor a 
sua aprovação à Câmara Municipal.
6. No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais referidos no 
ponto 1., a competência para decidir quanto às 
seguintes matérias:
6.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço.
6.2. Justificar ou injustificar faltas.
6.3. proceder à homologação da classificação 
de serviço dos funcionários no caso em que o 
delegado não tenha sido notador.
7. A presente delegação e subdelegação abran-
gem as competências atribuídas pelos regula-
mentos municipais aplicáveis, bem como pela 
legislação que altere, modifique ou substitua as 
disposições legais ou regulamentares.
8. ratifico todos os atos praticados pelo Senhor 
vereador entre o dia 23 de outubro de 2017 e a 
data do presente Despacho.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 27 de 
outubro de 2017
o presidente da Câmara (Eduardo vítor rodri-
gues)

DESPACHO N.º 47/PCM/2017
Considerando que,
o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na re-
dação dada pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 
de junho, impõe aos serviços e organismos da 
Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações;
Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 
vigor no ordenamento jurídico, bem como in-
centivar a eficiência da gestão autárquica;
Cabe ao presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, 
bem assim, incumbi-los de tarefas específicas;
A delegação de competências que me foi con-
ferida pela Câmara Municipal de gaia na reu-
nião de 21 de outubro de 2017 e a distribuição 
dos pelouros nos Senhores vereadores cons-
tante do meu despacho n.º 39/pCM/2017, de 23 
de outubro de 2017.
Assim,
Ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do Códi-
go do procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro 
e no uso da competência que me é conferida 
pelo n.º 2, do artigo 36° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego e subdele-
go, com poderes de subdelegação e subsubde-
legação no Senhor vereador Dr. Manuel António 
Correia Monteiro, as seguintes competências:
1. para superintender nos serviços afetos às se-
guintes áreas:
1.1. Administração geral municipal;
1.2. vereador Adjunto do presidente para a área 
das finanças e pagamentos;
1.3. pessoal, CCD e Associativismo municipal;
1.4. Equipamentos e serviços de Saúde (proje-
tos e equipamentos);
1.5. Fiscalização municipal e vistorias adminis-
trativas;
1.6. Coordenação das parcerias e relacionamen-
to com as confissões religiosas;
1.7. projectos municipais.
2. para, no âmbito dos serviços referidos no nú-
mero anterior:
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2.1. genericamente, despachar todos os assun-
tos relativos a tais serviços e executar as deli-
berações da Câmara Municipal e os despachos 
e orientações do presidente da Câmara respei-
tantes aos mesmos;
2.2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
2.3. Assinar ou visar a correspondência da Câ-
mara Municipal com destino a quaisquer enti-
dades e organismos públicos ou particulares.
3. No âmbito da administração geral municipal:
3.1. os poderes para despachar todo o expe-
diente de quaisquer serviços relativo a:
3.1.1. Emissão de alvarás;
3.1.2. publicação de editais, avisos e anúncios;
3.1.3. Mandados de notificação;
3.1.4. Autos de declarações.
3.2. A competência para outorgar contratos em 
representação do Município.
4. Na qualidade de vereador Adjunto do presi-
dente para as áreas das finanças e pagamentos, 
as seguintes competências:
4.1. Comunicar anualmente às entidades legal-
mente competentes, e no prazo legal, o valor 
fixado da taxa do IMI e da Derrama;
4.2. Assinatura de recibos para enviar a outras 
entidades;
4.3. Assinatura de certidões;
4.4. Assinatura de ordens de pagamento, che-
ques e precatórios cheques;
4.5. Assinatura dos resumos diários de tesou-
raria;
4.6. Autorizar a anulação de débitos ao tesou-
reiro quando debitados em duplicado.
5. No âmbito do pessoal, CCD e associativismo 
municipal:
5.1. Decidir todos os assuntos relacionados 
com a gestão e direção dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais, desde que 
não delegados noutros vereadores, incluindo a 
instrução de todos os processos conducentes 
ao recrutamento de pessoal, seja qual for a res-
petiva forma de prestação de trabalho, com a 
exceção do início e conclusão do respetivo pro-
cedimento, da renovação de contratos e bem 
assim, o recrutamento e nomeação de cargos 
dirigentes que ficam dependentes de prévio 
despacho de deferimento do presidente da Câ-
mara.

5.2. para no âmbito do número anterior praticar, 
designadamente, os seguintes atos:
5.2.1. Autorizar a mobilidade interna de fun-
cionários entre serviços que não pertençam à 
mesma Direção Municipal e na inexistência da 
mesma que não pertençam ao mesmo Depar-
tamento/Divisão Municipal, bem assim como a 
mobilidade intercarreiras e intercategorias;
5.2.2. Decidir, nos termos da lei e instrumento 
de regulamentação coletiva em matéria de du-
ração e horário de trabalho, bem assim como 
no que diz respeito ao regime do trabalhador 
estudante;
5.2.3. Decidir quanto à celebração de acordos 
de cedência de interesse público nos termos 
do art.º 241° e seguintes da Lei de Trabalho em 
Funções públicas aprovada em anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação;
5.2.4. Decidir quanto à cessação de contrato 
de trabalho, por acordo com o trabalhador, nos 
termos do art.º 295° e seguintes da Lei de Tra-
balho em Funções públicas aprovada em anexo 
à Lei 35/2014, de 20 de junho, na sua atual re-
dação;
5.2.5. Autorizar a prestação de trabalho suple-
mentar;
5.2.6. Conceder licenças sem remuneração;
5.2.7. praticar todos os atos relativos à aposen-
tação dos funcionários;
5.2.8. praticar todos os atos respeitantes ao re-
gime de segurança social, incluindo os referen-
tes a acidentes em serviço;
5.2.9. Exonerar os funcionários do quadro, a pe-
dido dos interessados;
5.2.10. Aprovação de ajudas de custo e trans-
porte;
5.2.11. Formação - autorização para frequência 
de ações de formação;
5.2.12. Autorização para estágios curriculares 
de formação profissional;
5.2.13. Autorização de pagamento de venci-
mentos, abonos e das inscrições em cursos de 
formação, com ou sem custos;
5.2.14. Assinatura de despachos de nomeação, 
com exceção dos referentes a dirigentes;
5.2.15. Assinatura de termos de posse de pesso-
al dirigente, assinatura de contratos de trabalho 
por tempo indeterminado e determinado a ter-
mo certo e incerto;
5.2.16. Acrescentar a assinatura de estágios cur-
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riculares;
5.2.17. Assinatura de contratos-programa no 
âmbito de programas ocupacionais;
5.2.18. Assinatura de avisos e editais referentes 
a procedimentos concursais;
5.2.19. presidir ao júri de concursos externos e 
de ofertas públicas de emprego;
5.2.20. proceder à homologação da avaliação 
de desempenho dos dirigentes intermédios do 
Município;
5.2.21. proceder à homologação da avaliação 
de desempenho dos trabalhadores municipais, 
que não se encontram afetos a qualquer dire-
ção municipal.
6. No âmbito da fiscalização municipal e visto-
rias administrativas, e em articulação com o Se-
nhor vice-presidente Eng.º patrocínio Azevedo 
e com o Senhor vereador Dr. José guilherme 
Aguiar:
6.1. realizar vistorias e executar, de forma ex-
clusiva ou participada, a atividade fiscalizadora 
atribuída por Lei, nos termos por esta definidos;
6.2. Embargar e ordenar a demolição de quais-
quer obras, construções ou edificações, efetu-
ados por particulares ou pessoas coletivas, nos 
seguintes casos:
6.2.1. Sem licença ou na falta de qualquer outro 
procedimento de controlo prévio legalmente 
previsto ou com inobservância das condições 
neles constantes;
6.2.2. Com violação dos regulamentos, das 
posturas municipais, de medidas preventivas, 
de normas provisórias, de áreas de construção 
prioritária, de áreas de desenvolvimento urba-
no prioritário ou de planos municipais de orde-
namento do território plenamente eficazes.
6.3. ordenar, precedendo vistoria, a demolição 
total ou parcial ou a beneficiação de constru-
ções que ameacem ruína ou constituam perigo 
para a saúde ou segurança das pessoas;
6.4. Determinar a execução de obras de conser-
vação nos termos previstos no artigo 89°, n.º 2 
e artigo 90°, do rJuE;
6.5. ordenar a demolição total ou parcial de 
construções, nos termos previstos no artigo 
89°, n.º 3, e artigo 90°, do rJuE;
6.6. Nomear técnicos para efeitos de vistoria 
prévia, nos termos previstos no artigo 90°, n.º 
1, do rJuE;
6.7. Tomar posse administrativa de imóveis para 

efeitos de obras coercivas, nos termos previs-
tos no artigo 91º, do rJuE;
6.8. ordenar o despejo administrativo de pré-
dios ou parte de prédios, nos termos previstos 
nos artigos 92° e n.ºs 2,3 e 4 do artigo 109°, do 
rJuE;
6.9. Contratar com empresas privadas para 
efeitos de fiscalização, nos termos previstos no 
artigo 94°, n.º 5, do rJuE;
6.10. promover a realização de trabalhos de 
correção ou alteração por conta do titular da 
licença ou autorização, nos termos previstos no 
artigo 105°, n.º 3, do rJuE;
6.11. realizar vistorias e executar, de forma ex-
clusiva ou participada, a atividade fiscalizadora 
atribuída por lei, nos termos definidos por esta, 
abrangendo as competências em matéria de 
segurança contra os riscos de incêndio em edi-
fícios, previstas no artigo 24°, n.º 1, alínea b) do 
Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, 
na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, 
de 09 de outubro.
6.12. No âmbito do Decreto-Lei n.º 203/2015 de 
17 de Setembro, as seguintes competências:
6.12.1. promover a fiscalização do cumprimen-
to do disposto no regulamento, nos termos do 
seu artigo 35°;
6.12.2. ordenar, nos termos do artigo 38°, as 
medidas cautelares adequadas a eliminar even-
tuais situações de risco de segurança dos utili-
zadores, designadamente:
6.12.2.1. A apreensão e selagem do equipamen-
to;
6.12.2.2. A interdição de acesso ao equipamen-
to, após notificação dirigida ao responsável do 
mesmo;
6.12.2.3. A suspensão imediata do funcionamen-
to do espaço de jogo e recreio quando forem 
detetadas faltas de conformidade que, pela sua 
gravidade, sejam suscetíveis de colocar em ris-
co a segurança dos utilizadores ou de terceiros.
6.13. No âmbito do Dec. Lei n.º 310/2002, de 18 
de Dezembro, com a última redação dada pelo 
Lei n.º 105/2015, de 25/08, promover a fiscaliza-
ção nos termos do n.º 1, do artigo 52°.
6.14. No âmbito dos processos de contraorde-
nação:
6.14.1. promover a instrução dos processos de 
contraordenação e praticar todos os atos e pro-
cedimentos e efetuar as diligências necessárias 
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para a sua conclusão;
6.14.2. praticar todos os atos subsequentes à 
decisão do processo de contraordenação, no-
meadamente o envio dos processos para ao 
Ministério público junto do tribunal territorial-
mente competente, quer em sede de impugna-
ção judicial, quer em sede de cobrança coerciva 
decorrente da falta de pagamento das coimas e 
custas processuais aplicadas;
6.14.3. Colaborar com as autoridades adminis-
trativas que o solicitem, ordenando a realização 
das diligências requeridas.
7. No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais referidos no 
ponto 1., a competência para decidir quanto às 
seguintes matérias:
7.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
7.2. Justificar ou injustificar faltas;
7.3. proceder à homologação da classificação 
de serviço dos funcionários no caso em que o 
delegado não tenha sido notador.
8. A presente delegação e subdelegação abran-
gem as competências atribuídas pelos regula-
mentos municipais aplicáveis, bem como pela 
legislação que altere, modifique ou substitua as 
disposições legais ou regulamentares.
9. Este Despacho produz efeitos retroativos a 
23 de outubro de 2017.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 27 de 
outubro de 2017
o presidente da Câmara (Eduardo vítor rodri-
gues)

DESPACHO N.º 48/PCM/2017
Considerando que,
o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na re-
dação dada pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 
de junho, impõe aos serviços e organismos da 
Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações;
Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 
vigor no ordenamento jurídico, bem como in-
centivar a eficiência da gestão autárquica;

Cabe ao presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, 
bem assim, incumbi-los de tarefas específicas;
A delegação de competências que me foi con-
ferida pela Câmara Municipal de gaia na reu-
nião de 21 de outubro de 2017 e a distribuição 
dos pelouros nos Senhores vereadores cons-
tante do meu despacho n.º 39/pCM/2017, de 23 
de outubro de 2017.
Assim,
Ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do Códi-
go do procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro 
e no uso da competência que me é conferida 
pelo n.º 2, do artigo 36° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego e subde-
lego, com poderes de subdelegação e subsub-
delegação na Senhora vereadora Eng.ª paula 
Cristina Martins Carvalhal, as seguintes compe-
tências:
1. para superintender nos serviços afetos às se-
guintes áreas:
1.1. Cultura e programação cultural;
1.2. Bienal Internacional de Arte de vila Nova de 
gaia;
1.3. Auditórios municipais;
1.4. Biblioteca Municipal e polos locais;
1.5. património cultural;
1.6. Agenda 21 Local;
1.7. projetos municipais;
2. para, no âmbito dos serviços referidos no nú-
mero anterior:
2.1. genericamente, despachar todos os assun-
tos relativos a tais serviços e executar as deli-
berações da Câmara Municipal e os despachos 
e orientações do presidente da Câmara respei-
tantes aos mesmos;
2.2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
2.3. Assinar ou visar a correspondência da Câ-
mara Municipal com destino a quaisquer enti-
dades e organismos públicos ou particulares;
2.4. promover a publicação de documentos e 
registos, anais ou de qualquer outra natureza, 
que salvaguardem e perpetuem a história do 
município.
3. No âmbito dos equipamentos culturais, in-
cluindo o Solar dos Condes de resende, as se-
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guintes competências:
3.1. genericamente, despachar todos os assun-
tos relativos àqueles equipamentos, executar 
as deliberações da Câmara Municipal e os des-
pachos e orientações do presidente da Câmara 
respeitantes aos mesmos;
3.2. Coordenar a atividade de natureza admi-
nistrativa.
4. No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais referidos no 
ponto 1 e 3, a competência para decidir quanto 
às seguintes matérias:
4.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
4.2. Justificar ou injustificar faltas;
4.3. proceder à homologação da classificação 
de serviço dos funcionários no caso em que o 
delegado não tenha sido notador.
5. A presente delegação e subdelegação abran-
gem as competências atribuídas pelos regula-
mentos municipais aplicáveis, bem como pela 
legislação que altere, modifique ou substitua as 
disposições legais ou regulamentares.
6. ratifico todos os atos praticados pela Senho-
ra vereadora entre o dia 23 de outubro de 2017 
e a data do presente Despacho.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 27 de 
outubro de 2017
o presidente da Câmara (Eduardo vítor rodri-
gues)

DESPACHO N.º 49/PCM/2017
Considerando que,
o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na re-
dação dada pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 
de junho, impõe aos serviços e organismos da 
Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações;
Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 
vigor no ordenamento jurídico, bem como in-
centivar a eficiência da gestão autárquica;
Cabe ao presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, 
bem assim, incumbi-los de tarefas específicas;

A delegação de competências que me foi con-
ferida pela Câmara Municipal de gaia na reu-
nião de 21 de outubro de 2017 e a distribuição 
dos pelouros nos Senhores vereadores cons-
tante do meu despacho n.º 39/pCM/2017, de 23 
de outubrode2017.
Assim,
Ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do Códi-
go do procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro 
e no uso da competência que me é conferida 
pelo n.º 2, do artigo 36° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego e subdele-
go, com poderes de subdelegação e subsubde-
legação no Senhor vereador Arq. José valentim 
pinto Miranda, as seguintes competências:
1. para superintender nos serviços afetos às se-
guintes áreas:
1.1. reabilitação urbana, projetos e candidaturas 
- Centro histórico
1.2. Ambiente urbano e espaço público
1.3. Jardins e espaços verdes e coordenação da 
atividade do parque Biológico
1.4. Salubridade pública
1.5. representante do Município nas Águas de 
gaia
1.6. Sistemas de videovigilância no Centro his-
tórico
1.7. projeto de classificação de gaia/Caves do 
vinho do porto a património da humanidade
1.8. projetos municipais
2. para, no âmbito dos serviços referidos no nú-
mero anterior:
2.1. genericamente, despachar todos os assun-
tos relativos a tais serviços e executar as deli-
berações da Câmara Municipal e os despachos 
e orientações do presidente da Câmara respei-
tantes aos mesmos;
2.2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
2.3. Assinar ou visar a correspondência da Câ-
mara Municipal com destino a quaisquer enti-
dades e organismos públicos ou particulares.
3. No âmbito do ambiente urbano e espaço pú-
blico:
3.1. Quanto ao regulamento geral do ruído, pu-
blicado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro, corrigido pela retificação n.º 18/2007, 
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de 14 março, e alterado pelo Decreto-lei n.º 
278/2007, de 1 de agosto, e legislação comple-
mentar, Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho 
e o Decreto-Lei n.º 96/2008, de 09 de junho, as 
seguintes competências:
3.1.1. remeter informação acústica relevante 
(mapa de ruído e relatório sobre o ambiente 
acústico) à Agência portuguesa do Ambiente;
3.1.2. Elaborar mapas de ruídos para efeitos do 
disposto no artigo 7º;
3.1.3. Elaboração e implementação de planos 
municipais de redução de ruído;
3.1.4. Emissão de Licenças Especiais de ruído;
3.1.5. Fiscalização do cumprimento dos requi-
sitos acústicos em todas as atividades cujo li-
cenciamento e/ou autorização de utilização/
funcionamento seja da competência da Câmara 
Municipal;
3.1.6. ordenar a adoção de medidas imprescin-
díveis para evitar danos graves para a saúde hu-
mana e bem-estar das populações.
4. No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais referidos no 
ponto 1., a competência para decidir quanto às 
seguintes matérias:
4.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
4.2. Justificar ou injustificar faltas;
4.3. proceder à homologação da classificação 
de serviço dos funcionários no caso em que o 
delegado não tenha sido notador.
5. A presente delegação e subdelegação abran-
gem as competências atribuídas pelos regula-
mentos municipais aplicáveis, bem como pela 
legislação que altere, modifique ou substitua as 
disposições legais ou regulamentares.
6. ratifico todos os atos praticados pelo Senhor 
vereador entre o dia 23 de outubro de 2017 e a 
data do presente Despacho.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 27 de 
outubro de 2017
o presidente da Câmara (Eduardo vítor rodri-
gues)

DESPACHO N.º 50/PCM/2017
Considerando que,
o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na re-
dação dada pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 
de junho, impõe aos serviços e organismos da 

Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações;
Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 
vigor no ordenamento jurídico, bem como in-
centivar a eficiência da gestão autárquica;
Cabe ao presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, 
bem assim, incumbi-los de tarefas específicas;
A delegação de competências que me foi con-
ferida pela Câmara Municipal de gaia na reu-
nião de 21 de outubro de 2017 e a distribuição 
dos pelouros nos Senhores vereadores cons-
tante do meu despacho n.º 39/pCM/2017, de 23 
de outubro de 2017.
Assim,
Ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do Códi-
go do procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro 
e no uso da competência que me é conferida 
pelo n.º 2, do artigo 36° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego e subdele-
go, com poderes de subdelegação e subsubde-
legação no Senhor vereador Dr. Elísio Ferreira 
pinto, as seguintes competências:
1. para superintender nos serviços afetos às se-
guintes áreas:
1.1. Associativismo e eventos;
1.2. Modernização administrativa e descentrali-
zação;
1.3. orçamento participativo;
1.4. Juventude e voluntariado jovem;
1.5. voluntariado;
1.6. programa Municipal de Saúde oral e pro-
grama Municipal de Saúde visual;
1.7. programa vida ativa - voluntariado idosos;
1.8. universidade gaia-Maior;
1.9. projetos municipais.
2. para, no âmbito dos serviços referidos no nú-
mero anterior:
2.1. genericamente, despachar todos os assun-
tos relativos a tais serviços e executar as deli-
berações da Câmara Municipal e os despachos 
e orientações do presidente da Câmara respei-
tantes aos mesmos;
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2.2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
2.3. Assinar ou visar a correspondência da Câ-
mara Municipal com destino a quaisquer enti-
dades e organismos públicos ou particulares;
2.4. Coordenação da atividade da "Casa da Ju-
ventude";
2.5. presidir ao Conselho Municipal da Juven-
tude;
2.6. promover e apoiar o desenvolvimento do 
movimento associativo;
2.7. promover e apoiar a realização de eventos.
3. No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais referidos no 
ponto 1., a competência para decidir quanto às 
seguintes matérias:
3.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
3.2. Justificar ou injustificar faltas;
3.3. proceder à homologação da classificação 
de serviço dos funcionários no caso em que o 
delegado não tenha sido notador.
4. A presente delegação e subdelegação abran-
gem as competências atribuídas pelos regula-
mentos municipais aplicáveis, bem como pela 
legislação que altere, modifique ou substitua as 
disposições legais ou regulamentares.
5. ratifico todos os atos praticados pelo Senhor 
vereador entre o dia 23 de outubro de 2017 e a 
data do presente Despacho.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 27 de 
outubro de 2017
o presidente da Câmara (Eduardo vítor rodri-
gues)

DESPACHO N.º 51/PCM/2017
Considerando que,
o Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na re-
dação dada pelo Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 
de junho, impõe aos serviços e organismos da 
Administração pública a adoção, nos termos le-
gais aplicáveis, de mecanismos de delegação e 
subdelegação de competências que propiciem 
respostas céleres às solicitações dos utentes 
e proporcionem um pronto cumprimento de 
obrigações;
Se impõe promover e assegurar o cumprimento 
célere e eficaz das atribuições municipais em 

vigor no ordenamento jurídico, bem como in-
centivar a eficiência da gestão autárquica;
Cabe ao presidente da Câmara Municipal fixar 
as funções e competências dos vereadores e, 
bem assim, incumbi-los de tarefas específicas;
A delegação de competências que me foi con-
ferida pela Cômara Municipal de gaia na reu-
nião de 21 de outubro de 2017 e a distribuição 
dos pelouros nos Senhores vereadores cons-
tante do meu despacho n.º 39/pCM/2017, de 23 
de outubro de 2017.
Assim,
Ao abrigo dos artigos 44°, 47° e 49° do Códi-
go do procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro 
e no uso da competência que me é conferida 
pelo n.º 2, do artigo 36° do regime Jurídico das 
Autarquias Locais (rJAL), aprovado pela Lei n° 
75/2013, de 12 de Setembro, delego e subde-
lego, com poderes de subdelegação e subsub-
delegação na Senhora vereadora Dr.ª Marina 
raquel Lopes Mendes Ascensão, as seguintes 
competências:
1. para superintender nos serviços afetos às se-
guintes áreas:
1.1. Adjunta para a Ação Social, Emprego e Co-
esão;
1.2. Adjunta para a habitação e Arrendamento 
social;
1.3. Inovação social;
1.4. Economia social e IpSS;
1.5. Coordenação do relacionamento institucio-
nal com organismos das áreas sociais;
1.6. provedor do Cidadão;
1.7. provedor do Cidadão com Deficiências;
1.8. CAo;
1.9. Casa-abrigo para vítimas de violência do-
méstica;
1.10. Conselho Económico e Social;
1.11. plataforma de envolvimento em atividades 
sociais, voluntariado e parcerias, suportadas no 
Cartão do Envelhecimento Ativo (gaia ldade+);
1.12. gabinete de apoio à família, no âmbito do 
projeto gai@família+;
1.13. Apoio domiciliário e Teleassistência;
1.14. rede Municipal de Creches;
1.15. projetos municipais.
2. para, no âmbito dos serviços referidos no nú-
mero anterior:
2.1. genericamente, despachar todos os assun-
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tos relativos a tais serviços e executar as deli-
berações da Câmara Municipal e os despachos 
e orientações do presidente da Câmara respei-
tantes aos mesmos;
2.2. Coordenar a atividade de natureza adminis-
trativa das áreas respeitantes às funções referi-
das na alínea anterior;
2.3. Assinar ou visar a correspondência da Câ-
mara Municipal com destino a quaisquer enti-
dades e organismos públicos ou particulares.
3. Na qualidade de vereadora Adjunta do pre-
sidente para as áreas da Ação Social, Emprego 
e Coesão:
3.1. participar na prestação de serviços e pres-
tar apoio a pessoas em situação de vulnerabili-
dade, em parceria com as entidades competen-
tes da administração central e com instituições 
particulares de solidariedade social, nas condi-
ções constantes de regulamento municipal;
3.2. promover, em articulação com o Senhor ve-
reador Dr. Manuel Monteiro, as diligências ne-
cessárias ao realojamento nos termos do n.º 4, 
do artigo 109° do rJuE;
3.3. A competência para autorização e fiscali-
zação de ações de angariação de receitas para 
fins de beneficência e assistência através de 
realização de peditórios de rua, no âmbito ter-
ritorial do Município, nos termos da legislação 
aplicável;
4. No âmbito da gestão dos recursos huma-
nos afetos aos serviços municipais referidos no 
ponto 1., a competência para decidir quanto às 
seguintes matérias:
4.1. Aprovar e alterar o mapa de férias e restan-
tes decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço;
4.2. Justificar ou injustificar faltas;
4.3. proceder à homologação da classificação 
de serviço dos funcionários no caso em que o 
delegado não tenha sido notador.
5. A presente delegação e subdelegação abran-
gem as competências atribuídas pelos regula-
mentos municipais aplicáveis, bem como pela 
legislação que altere, modifique ou substitua as 
disposições legais ou regulamentares.
6. ratifico todos os atos praticados pela Senho-
ra vereadora entre o dia 23 de outubro de 2017 
e a data do presente Despacho.
paços do Concelho de vila Nova de gaia, 27 de 
outubro de 2017

o presidente da Câmara (Eduardo vítor rodri-
gues)

DESPACHO N.º 52/P/2017
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão de Contabilidade e 
Tesouraria nos termos da Lei 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei 64/2011, de 
22 de dezembro, aplicável à administração local 
pela Lei 49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. A estrutura nuclear prevê a existência do car-
go de Chefe de Divisão de Contabilidade e Te-
souraria, que corresponde a cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, a exercer em comissão 
de serviço nos termos da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 4° da Lei 49/2012, de 29 de agosto;
II. o cargo de direção para a Divisão de Conta-
bilidade e Tesouraria, na sequência de vacatura 
de lugar, se encontra por ocupar;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da 
Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação, 
aplicável à administração local pela Lei 49/2012, 
de 29 de agosto, os cargos dirigentes podem 
ser exercidos em regime de substituição em 
caso de vacatura do lugar;
Iv. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de 
Divisão de Contabilidade e Tesouraria;
v. o licenciado Marcelo Miranda de oliveira, vin-
culado à Administração pública é técnico supe-
rior do mapa de pessoal do Município de vila 
Nova de gaia, possuindo a competência técni-
ca, aptidão, experiência profissional e forma-
ção adequada ao exercício da respetiva função, 
como se comprova pelo curriculum vitae que 
se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, 
de 15 de janeiro, na atual redação, aplicável à 
administração local pela Lei 49/2012, de 29 de 
agosto, nomeio em regime de substituição pelo 
período de noventa dias, no cargo de Chefe de 
Divisão de Contabilidade e Tesouraria o licen-
ciado em Contabilidade e gestão, Marcelo Mi-
randa de oliveira, técnico superior do mapa de 
pessoal do Município de vila Nova de gaia, com 
efeitos imediatos.
Mais determino a abertura de procedimento 
concursal para provimento do cargo em ques-
tão, após competente deliberação municipal.
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paços do Município, 31 de outubro de 2016
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

DESPACHO N.º 53/P/2017
Designação em regime de substituição para o 
cargo de Chefe de Divisão de gestão de pesso-
al nos termos da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, 
na redação dada pela Lei 64/2011, de 22 de de-
zembro, aplicável à administração local pela Lei 
49/2012, de 29 de agosto.
Considerando que:
I. A estrutura nuclear prevê a existência do car-
go de Chefe de Divisão de gestão de pessoal, 
que corresponde a cargo de direção intermédia 
de 2° grau, a exercer em comissão de serviço 
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4o da 
Lei 49/2012, de 29 de agosto;
II. o cargo de direção para a Divisão de gestão 
de pessoal, na sequência de vacatura de lugar, 
se encontra por ocupar;
III. Que de acordo com o n.º 1 do artigo 27° da 
Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação, 
aplicável à administração local pela Lei 49/2012, 
de 29 de agosto, os cargos dirigentes podem 
ser exercidos em regime de substituição em 
caso de vacatura do lugar;
Iv. Importa, pois, prover o cargo de Chefe de 
Divisão de gestão de pessoal;
v. A licenciada Sara Isabel Araújo Monteiro da 
rocha, vinculada à Administração pública é 
técnica superior do mapa de pessoal do Muni-
cípio de vila Nova de gaia, possuindo a compe-
tência técnica, aptidão, experiência profissional 
e formação adequada ao exercício da respetiva 
função, como se comprova pelo curriculum vi-
tae que se anexa.
Assim:
Nos termos do n.º 1 do artigo 27° da Lei 2/2004, 
de 15 de janeiro, na atual redação, aplicável à 
administração local pela Lei 49/2012, de 29 de 
agosto, nomeio em regime de substituição pelo 
período de noventa dias, no cargo de Chefe 
de Divisão de gestão de pessoal a licenciada 
em gestão de recursos humanos, Sara Isabel 
Araújo Monteiro da rocha, técnica superior do 
mapa de pessoal do Município de vila Nova de 
gaia, com efeitos imediatos.
Mais determino a abertura de procedimento 
concursal para provimento do cargo em ques-

tão, após competente deliberação municipal.
paços do Município, 31 de outubro de 2016
o presidente da Câmara, Eduardo vítor rodri-
gues

C.2. OrDENS DE SErVIÇO

OrDEM DE SErVIÇO N.º 27/2017
No uso da competência que me é conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35º da Lei 75/2013 
de 12 de setembro, determino a concessão de 
ToLErâNCIA DE poNTo nos dias 6 de outu-
bro e 26 de dezembro, para todos os serviços 
dependentes do Município, com exceção da-
queles cuja natureza impõe que se assegure o 
interesse público ininterrupto, designadamente 
educação, ambiente e parques urbanos, bom-
beiros, policia municipal e higiene pública e, 
nestes, os trabalhadores que, em tais períodos, 
se encontravam designados em escala.
Mais determino que os responsáveis máximos 
dos serviços tomem as devidas providências, 
no âmbito das suas unidades orgânicas, relati-
vamente àqueles serviços que não podem dei-
xar de funcionar, devendo promover-se equi-
valente dispensa do dever de assiduidade dos 
respetivos trabalhadores em dia a fixar de acor-
do com a conveniência de serviço.
Município de vila Nova de gaia, 2 de outubro 
de 2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

OrDEM DE SErVIÇO N.º 28/2017
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na Direção Municipal de Administração 
e Finanças, determino que a trabalhadora Maria 
da Luz da Silva rodrigues e gosta, técnica su-
perior, passe a exercer funções na referida Dire-
ção Municipal, deixando a unidade orgânica a 
que se encontra afeta.
Município de vila Nova de gaia, 19 de outubro 
de 2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

OrDEM DE SErVIÇO N.º 29/2017
por necessidade de afetação de recursos huma-
nos na Direção Municipal para inclusão Social, 



DESpAChoS E orDENS DE SErvIço

Nº 84 | ouTuBro 2017 | BoLETIM MuNICIpAL

50

determino que a trabalhadora Alcinda Teixei-
ra Brandão, assistente técnica, passe a exercer 
funções na referida Direção Municipal, deixan-
do o gabinete a que se encontra afeta.
Município de vila Nova de gaia, 19 de outubro 
de 2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

OrDEM DE SErVIÇO N.º 30/2017
Considerando,
I. Que o licenciado Alberto Luís da rocha Mo-
reira, atual responsável e coordenador da Bi-
blioteca Municipal, foi considerado aposentado 
pela Caixa geral de Aposentações, com efeitos 
definitivos a 1 de novembro de 2017;
II. Que a dinamização cultural deste equipa-
mento municipal não se compadece com a ine-
xistência de um interlocutor direto, que dirija, 
programe e supervisione a prossecução das ati-
vidades ali promovidas;
III. A inquestionável competência e dedicação 
ao Município do técnico superior Abel Ernesto 
Barbosa Barros, cujo currículo académico e pro-
fissional evidencia perfil adequado e demons-
trativo da aptidão e da experiência profissional 
necessárias à direção da Biblioteca Municipal;
Designo o licenciado Abel Ernesto Barbosa Bar-
ros, com efeitos à data do presente despacho, 
responsável pela Biblioteca Municipal, onde 
passará a exercer funções, deixando a Divisão 
Administrativa, de Atendimento e Arquivo.
Município de vila Nova de gaia, 19 de outubro 
de 2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

OrDEM DE SErVIÇO N.º 31/2017
Considerando que,
o programa do atual Executivo Municipal, con-
sidera, entre outras medidas, ser imperioso,
I. promover ações destinadas ao incentivo da 
modernização da economia local, designada-
mente ao nível do comércio tradicional e da in-
dústria;
II. promover em articulação com as demais en-
tidades municipais a modernização das infraes-
truturas empresariais locais de acolhimento e a 
definição das prioridades de investimento a ela 
respeitantes;

III. Assegurar um plano estratégico de desen-
volvimento económico do concelho;
Iv. Implementar medidas de apoio aos agentes 
económicos nacionais e internacionais, bem 
como dos organismos governamentais que tu-
telam as pastas económicas;
v. Desenvolver e assegurar projetos de coope-
ração no sentido de colmatar fragilidades do 
tecido económico e estimular a fixação de no-
vas empresas;
vI. Colaborar na implementação de medidas 
que visem o incremento das atividades eco-
nómicas fundamentais ao desenvolvimento do 
concelho; e
vII. garantir a correta localização de estabele-
cimentos comerciais e industriais, bem como o 
normal funcionamento do comércio sedentário 
e não-sedentário;
Que, para o desenvolvimento destas compe-
tências se torna necessário afetar recursos hu-
manos à Divisão de Apoio às Empresas e ao 
Emprego, determino que o técnico superior Jo-
aquim Duarte rocha passe a exercer funções na 
referida Divisão, deixando de estar afeto à Dire-
ção Municipal do urbanismo e Ambiente, com 
efeitos imediatos.
Município de vila Nova de gaia, 19 de outubro 
de 2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

OrDEM DE SErVIÇO N.º 32/2017
Considerando que,
I. A limpeza de terrenos privados situados em 
espaços rurais, urbanos e urbanizáveis se re-
veste de grande importância, tendo em conta 
as reclamações existentes e a necessidade de 
garantir a segurança e a proteção de pessoas 
e bens;
II. Nos termos e para os efeitos do disposto no 
n.º 8 do artigo 112º do ClMl, foi fixada a majo-
ração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios 
urbanos (prédios e terrenos), degradados ou 
abandonados, verbas que serão prioritariamen-
te afetas às posses administrativas e limpezas 
de terrenos;
III. Esta competência municipal, encontra-se, 
atualmente a ser acompanhada, nas suas várias 
fases, por mais do que uma unidade orgânica, 
designadamente Departamento de polícia Mu-
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nicipal, Divisão de Fiscalização e Contra orde-
nações, Divisão de Espaços verdes e Salubrida-
de e proteção Civil, via presidência;
Iv Importa concentrar competências e assegu-
rar a existência de um grupo de trabalho que, 
junto de proprietários, arrendatários, usufrutu-
ários ou entidades que, a qualquer título, dete-
nham parcelas e sejam obrigados a proceder à 
gestão de combustível e a manter os terrenos 
limpos e isentos de vegetação ou outros detri-
tos que possam de alguma forma potenciar o 
perigo de incêndio, se assuma como grupo ges-
tor deste processo;
v. As tarefas de levantamento das necessida-
des de execução de trabalhos de limpeza, cor-
te de material vegetal existente e remoção dos 
resíduos sobrantes, verdes ou outros, devem 
ser asseguradas em curto espaço de tempo, de 
forma a que nas próximas estações da prima-
vera e verão, não existam situações de perigo 
iminente;
vI. para o desenvolvimento deste trabalho se 
torna necessário afetar recursos humanos, 
criando-se um grupo de trabalho (a reforçar 
oportunamente), sediado nas instalações da 
Divisão de Espaços verdes e Salubridade situa-
das nas oficinas Municipais;
vII. Apesar deste serviço depender hierarquica-
mente do Diretor de Departamento de polícia 
Municipal, o mesmo tributará, sobre este assun-
to, diretamente ao pCM, enquanto responsável 
máximo da proteção Civil Municipal, embora 
com algumas competências delegáveis,
Determino que os trabalhadores Abraão paulo 
Martins Ferreira Duarte da Silva e José Fernan-
do ramos da Silva, integrem, com efeitos ime-
diatos, o grupo de trabalho, sob a gestão do De-
partamento de polícia Municipal, devendo, até 
15 de novembro de 2017, apresentar proposta 
de regulamento, fluxograma do procedimento 
a implementar, com identificação das entidades 
e serviços que devem colaborar neste domínio, 
bem como proposta de calendarização de ati-
vidades, de forma a garantir o referido em v.
Cumulativamente, os respetivos trabalhadores 
também exercerão, a título acessório e median-
te disponibilidade, a análise de protocolos rea-
lizados entre as Juntas de Freguesia e o Muni-
cípio, desde 2001 até à atualidade, por minha 
solicitação e/ou da DMAF, seja na vertente jurí-

dica ou na vertente técnica de obras.
Município de vila Nova de gaia, 19 de outubro 
de 2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

OrDEM DE SErVIÇO N.º 33/2017
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos no Departamento de pessoal, determino 
que a trabalhadora Dulcineia raquel Melo ri-
beiro, assistente técnica, passe a exercer fun-
ções no referido Departamento, deixando o ga-
binete a que se encontra afeta.
Município de vila Nova de gaia, 19 de outubro 
de 2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)

OrDEM DE SErVIÇO N.º 34/2017
por necessidade de afetação de recursos hu-
manos na Divisão de Fiscalização e Contraor-
denações, determino que a trabalhadora Lígia 
Carta Louro Correia, técnica superior, passe a 
exercer funções na referida Divisão Municipal, 
deixando a unidade orgânica a que se encontra 
afeta.
Município de vila Nova de gaia, 20 de outubro 
de 2017
o presidente da Câmara, (Eduardo vítor rodri-
gues)
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EDt-CMVNG/2017/579
(proC. 579/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 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 do Maninho, junto ao n.º 485, 
da freguesia de Canelas, deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 579/SAL/2017, 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 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 579/SAL/2017 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/2017/28664
vila Nova de gaia, 22-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/10/2017

EDt-CMVNG/2017/580
(proC. 740/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 28/08/2016, 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 na rua dos Caneiros, ângulo com a 
rua do poente, sem número,  e frente ao nº 
348, da união de Freguesias de Sandim, olival, 
Lever e Crestuma, parte integrante do Lotea-
mento, com os lotes 1, 2, 3 e 4  com o alvará 
nº 17/08 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 nos 

referidos terrenos, 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, 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 
(740/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 
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igual teor que vão ser afixados nos lugares pú-
blicos de costume.
N/ ref.ª: INT-CMvNg/2017/28390
vila Nova de gaia, 20-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/10/2017

EDt-CMVNG/2017/581
(proC. 70/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 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, mas frente aos prédios 
sitos aos números 71 e 83 da rua de Sá de Cima, 
e que confronta lateralmente com uma unida-
de fabril, e nas traseiras com terreno do prédio 
sito ao nº 45 da rua do Espinheiro, 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 70/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 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 
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(70/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/2017/28226
vila Nova de gaia, 19-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/10/2017

EDt-CMVNG/2017/582
(proC. 1569/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 números e confrontante com a 
rua professor César Augusto ribeiro Morais,  
rua de Luís rodrigues (pimpão) e rua do Len-
dal, Freguesia de Canelas, deste Município. 
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1569/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.
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Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1569/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/2017/27917
vila Nova de gaia, 15-09-2017 15:33:00
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/10/2017

EDt-CMVNG/2017/583
(proC. 921/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,  frente ao nº 864, e junto 
ao nº 907 da rua de gestosa de Baixo, da união 
de Freguesias de Sandim, olival, Lever e Cres-
tuma, deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 921/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 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.
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Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(921/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/2017/28508
vila Nova de gaia, 21-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 02/10/2017

EDt-CMVNG/2017/588
(proC. 423/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 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 2017/07/06, 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 André da Cunha, frente ao n.º 
349, da freguesia de vilar do paraíso, deste mu-
nicípio.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 423/SAL/2017, 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 úteis.

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 
de 15 dias úteis sem que se mostre cumprida 
a ordem, promover-se-á, imediatamente, a to-
mada 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 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. 
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 
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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 423/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/2017/27428
vila Nova de gaia, 09-12-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 10/10/2017

EDt-CMVNG/2017/589
(proc. 1491/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 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 nas traseiras dos prédios sitos na rua 
Miguel Torga, lateral ao prédio sito ao nº 56 da 
rua Luís Monteiro da Silva Júnior, e lateral ao 
prédio sito ao nº 233 da rua general humberto 
Delgado, da união de Freguesias de Mafamu-
de/vilar do paraíso, deste Município, da inten-
ção desta autoridade administrativa ordenar, a 
execução, a promover no prazo de 15 dias úteis, 
da 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. 
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 
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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. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1491/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/2017/25702
vila Nova de gaia, 23-08-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 10/10/2017

EDt-CMVNG/2017/591
(proC. 286/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 28/08/2017, 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 da Montanha, gaveto da rua 
Joaquim Nicolau de Almeida, união de Fregue-
sias de Mafamude e vilar do paraíso, deste mu-
nicípio.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 286/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 
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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. 
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 286/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/2017/28258
vila Nova de gaia, 19-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 10/10/2017

EDt-CMVNG/2017/592
(proC. 624/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 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 pinhal do Fojo, atrás do n.º36 
da freguesia de gulpilhares e valadares, deste 
município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 624/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-
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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 624/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/2017/28589
vila Nova de gaia, 22-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 10/10/2017

EDt-CMVNG/2017/593
(proC. 320/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 28/08/2017, 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 de São Félix, junto ao n.º 2818, 
da freguesia de São Félix da Marinha, deste mu-
nicípio.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 320/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 
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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.
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 320/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/2017/27909
vila Nova de gaia, 15-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 10/10/2017

EDt-CMVNG/2017/594
(proC. 1422/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, destinado a construção, sendo o Lote nº 11 
do Loteamento com o alvará nº 47/88, sito sem 
número, junto ao prédio com entrada pelo nº 67, 
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da rua do pinhal Miúdo, da união de freguesias 
de Mafamude/vilar do paraíso, deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1422/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 infrato-
res. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1422/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/2017/27867
vila Nova de gaia, 15-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/10/2017

EDt-CMVNG/2017/595
(proC. 1467/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 28/08/2017, ao abrigo da 
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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 nas traseiras das habitações com en-
tradas entre o número 344 e 424 da rua dos 
Lagos, e ainda frente ao número 469 do arru-
amento atrás descrito, da união de Freguesia 
de Mafamude/vilar do paraíso, deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1467/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 
(1467/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/2017/28341
vila Nova de gaia, 20-09-2017 00:00:00 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/10/2017

EDt-CMVNG/2017/596
(proC. 385/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 procedi-
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mento Administrativo (aprovado pelo Decreto-
-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), através da afixa-
ção do presente Edital, e em cumprimento do 
despacho proferido pelo Senhor vereador do 
pelouro da Fiscalização Municipal, Dr. Manuel 
Monteiro, em 21 de julho de 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 na Travessa Nova de S. Caetano, jun-
to ao nº 80, traseiras ainda das habitações com 
frente para a rua das pedreiras, freguesia de 
vilar do paraíso, 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 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. 
Com efeito, decorre do disposto no artigo 15.º, 
n.º 2, do decreto-lei n.º 124/2006, de 28 de ju-
nho, com as alterações introduzidas pelo decre-
to-lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, a obrigação 
de proceder à gestão de combustível florestal, 
relativa ao estrato arbóreo, arbustivo e subar-
bustivo, numa faixa de 50 metros à volta das 
edificações e instalações adjacentes, medidas 
a partir da alvenaria exterior dos edifícios con-
finantes.
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 15 de novembro de 2017, pelas 9:30 
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. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(385/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/2017/26082
vila Nova de gaia, 25-08-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/10/2017

EDt-CMVNG/2017/597
(proC. 258/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-
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res de direitos reais sobre o terreno, sito na rua 
Travessa de Mira,, junto ao nº 4, da freguesia de 
Arcozelo, 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 
determinado no prazo que lhe foi concedido. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(258/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/2017/27143
vila Nova de gaia, 09-08-2017 
Diretor do Departamento de policia Municipal, 

Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/10/2017

EDt-CMVNG/2017/598
(proC. 373/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 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 na rua de Santo António, junto ao nº 
61, da 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-
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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. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(373/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/2017/28173
vila Nova de gaia, 19-09-2017

Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/10/2017

EDt-CMVNG/2017/599
(proc. 267/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 18/09/2017, 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 Marinha, junto ao n.º 
307, da freguesia da Madalena, deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 267/SAL/2017, 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 
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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 267/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/2017/29481
vila Nova de gaia, 28-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 12/10/2017

EDt-CMVNG/2017/601
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 18 respeitante à 
reunião ordinária realizada no dia 9 de outu-
bro de 2013, aprovada nos termos do disposto 
no art.º 27º do CpA, no nº. 3 do art.º 57º da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, bem como do 
nº. 1, do art.º 11º do regimento desta Câmara 
Municipal, aprovado pelo Executivo na reunião 
de 2013/10/25.
por ser verdade e a fim de ser tornada pública 
se fez o presente Edital que vai ser afixado no 
átrio Municipal, estando a respetiva ata exposta 
para consulta, junto do balcão de informação. 
vila Nova de gaia, 13 de outubro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 16/10/2017

EDt-CMVNG/2017/604
(proC. 1551/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-
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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 na rua da rasa, traseiras do nº 551, 
da união de Freguesias 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 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, pelo pe-
ríodo 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.
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1551/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/2017/27816
vila Nova de gaia, 15-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/10/2017

EDt-CMVNG/2017/605
(proC. 595/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-
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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 Corvadelo, junto ao nº 469, 
da união de freguesias de Serzedo e perosinho, 
deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 595/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, con-
cedendo-lhe, para o efeito, o prazo de 15 dias 
úteis.
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 
de 15 dias úteis sem que se mostre cumprida 
a ordem, promover-se-á, imediatamente, a to-
mada 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 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.
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 595/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, 
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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/2017/28952
vila Nova de gaia, 26-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/10/2017

EDt-CMVNG/2017/606
(proC. 467/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 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 Salvador Costa Monteiro, fren-
te ao n.º 116, da freguesia de vilar de Andorinho, 
deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 467/SAL/2017, 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 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 
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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 467/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/2017/28619
vila Nova de gaia, 22-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/10/2017

EDt-CMVNG/2017/607
(proC. 1234/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 nas traseiras do prédio 
sito ao nº 4 da rua da Fonte, da união de Fre-
guesias de Serzedo/perosinho, deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1234/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 infrato-
res. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1234/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/2017/28183
vila Nova de gaia, 19-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 17/10/2017

EDt-CMVNG/2017/608
ALTErAçÃo À LICENçA DE LoTEAMENTo 

N.º 23/92
(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 setembro 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 23/92 para o lote 
n.º 4, requerido em nome de JoSÉ AuguSTo 
MArTINS MorEIrA, que tem como objetivos:
a) Construção de anexo destinado a garagem, 
com área de 43m2;
b) regularização da mancha de implantação da 
habitação, de acordo com o edificado;
c) regularização da altura do muro de vedação 
confinante com a via pública.
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 2043/17 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: 17/10/2017

EDt-CMVNG/2017/610
(proC. 387/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, 
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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.º112º 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 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 na rua da Fabrica da Lã, junto aos nº 
116/118, da freguesia de Canidelo, 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 
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, pelo pe-
ríodo 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. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(387/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/2017/28237
vila Nova de gaia, 19-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/10/2017

EDt-CMVNG/2017/611
(proC. 73/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-
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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 21/07/2017, ao abrigo 
da subdelegação de competências constante 
do despacho n.º 14/pCM/2014 de 10 de março, 
o proprietários, arrendatários, usufrutuários e 
demais titulares de direitos reais sobre o terre-
no, sito na rua Major pala, entre os nºs 32 e 48, 
da união de Freguesias de Santa Marinha e São 
pedro d Afurada, deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 73/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 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 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 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 optem por proceder à limpeza voluntária 
do terreno, deverão 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 73/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.
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N/ ref.ª: INT-CMvNg/2017/28647
vila Nova de gaia, 22-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/10/2017

EDt-CMVNG/2017/612
(proC. 378/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 28/08/2017, 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 particular das Bouças, ao 
lado do n.º 229, da freguesia de Canidelo, deste 
município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 378/SAL/2017, 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 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 
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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 378/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/2017/28346
vila Nova de gaia, 20-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/10/2017

EDt-CMVNG/2017/613
(proC. 514/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 entre os nºs. 11 e 43, da rua de Mariz, 
da freguesia de vilar de Andorinho, deste Mu-

nicípio. 
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 514/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 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 
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se identificar o ato aqui expresso, se especifi-
cam demais elementos que se revelem por per-
tinentes elencar. As quantias relativas às despe-
sas realizadas no âmbito da execução coerciva, 
incluindo quaisquer indemnizações ou sanções 
pecuniárias, que a administração tenha de su-
portar para o efeito, são de conta dos infratores. 
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias. 
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(514/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/2017/28242
vila Nova de gaia, 19-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 18/10/2017

EDt-CMVNG/2017/614
EDuArDo vITor roDrIguES, prESIDENTE 
DA CâMArA MuNICIpAL DE vILA NovA DE 
gAIA.
TorNA pÚBLICo que, para os efeitos previs-
tos no artigo 48º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, a 1ª. reunião do Novo Executivo da 
Câmara Municipal, eleito em 01 de outubro de 
2017, realiza-se no próximo dia 21 de outubro 
de 2017, pelas 10,00 horas, no salão Nobre dos 
paços do Concelho.
E para constar se lavrou o presente Edital que 
vai ser afixado no átrio Municipal.
vila Nova de gaia, 18 de outubro de 2017.
o presidente da Câmara, (prof. Dr. Eduardo vi-
tor rodrigues)
Data de publicitação: 19/10/2017

EDt-CMVNG/2017/615
(proC. 590/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 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 rua de Corvadelo, junto ao n.º 61, 
união de Freguesias de Serzedo e perosinho, 
deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 590/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 (são) proprietário(a)(s), incluindo o abate de 
árvores, em cumprimento do disposto no arti-
go 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 obrigação de proceder à gestão de combustí-
vel florestal, relativa ao estrato arbóreo, arbus-
tivo e subarbustivo, numa faixa de 50 metros à 
volta das edificações e instalações adjacentes, 
medidas a partir da alvenaria exterior dos edifí-
cios confinantes, concedendo-lhe, para o efeito, 
o prazo de 15 dias.
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 
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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 590/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/2017/28829
vila Nova de gaia, 25-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.

Data de publicitação: 19/10/2017

EDt-CMVNG/2017/616
(proC. 1451/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  na rua visconde das Devesas, sem 
número, e frente ao hotel holliday Inn, da união 
de Freguesias de Santa Marinha/Afurada, deste 
Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1451/SAL/2016, de execução de tra-
balhos de limpeza, com remoção dos resíduos 
sobrantes, verdes ou outros quaisquer, do terre-
no de que é legal detentor(a), em cumprimento 
do disposto nos artigos 33.º e 49.º, alínea b), 
do regulamento Municipal de resíduos Sóli-
dos urbanos e Limpeza pública de vila Nova de 
gaia, concedendo-lhe, para o efeito, o prazo de 
15 dias.
Com efeito, decorre do disposto no 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 
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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 
(1451/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/2017/28452
vila Nova de gaia, 21-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 19/10/2017

EDt-CMVNG/2017/618
(proC. 1145/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 
de Camilo Castelo Branco nº 1321 (logradouro 
adjacente ao alçado posterior) da união de fre-
guesias de Santa Marinha e São pedro da Afu-
rada, deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade admi-
nistrativa no âmbito do processo de fiscalização 
n.º 1145/SAL/2016, de execução de trabalhos de 
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, 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-
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res, 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 
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, será tomada posse administrativa do 
referido terreno com vista à execução coerciva 
dos trabalhos.
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. 
Ao prazo ora fixado acresce uma dilação de 30 
dias.
Ao abrigo do disposto no artigo 122.º do Có-
digo de procedimento Administrativo poderá o 
processo de fiscalização n.º 1145/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/2017/28507
vila Nova de gaia, 21-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/10/2017

EDt-CMVNG/2017/619
(proC. 802/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 28/08/2017, 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 rua de Alves Correia, traseiras do n.º 
53 e a rua das Encostas, junto ao n.º 69-casa 2 
e o n.º45 , da freguesia de  Santa Marinha e São 
pedro da Afurada, deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 802/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-
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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 802/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/2017/28674
vila Nova de gaia, 22-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/10/2017

EDt-CMVNG/2017/620
(proC. 1328/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-
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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, destinado a construção, estando na área 
georreferenciada, os lotes nº 9 e nº 10 do Lote-
amento com o alvará nº 13/98, sito sem número, 
e confrontante a Norte com a rua padre José 
Coelho Barbosa, a Sul com a rua oito de Março, 
a poente com a rua Doutor Mário Cal Brandão 
e a Nascente com a rua da Devesa, da Fregue-
sia de oliveira do Douro, deste Município. 
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1328/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 
(1328/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/2017/28428
vila Nova de gaia, 21-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/10/2017

EDt-CMVNG/2017/621
(proC. 1399/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) 
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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 28/08/17, 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 entre os nºs. 87 e 131, da rua do Cas-
telo, da freguesia de Avintes, deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1399/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 serviços muni-
cipais competentes, mediante a elaboração de 
um auto de posse onde, para além de se iden-
tificar o ato aqui expresso, se especificam de-
mais elementos que se revelem por pertinentes 
elencar. As quantias relativas às despesas reali-
zadas no âmbito da execução coerciva, incluin-
do quaisquer indemnizações ou sanções pecu-
niárias, que a administração tenha de suportar 
para o efeito, são de conta dos infratores.
Ao prazo aqui fixado acresce uma dilação de 
30 dias.
Informa-se, por fim, que o presente processo 
(1399/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/2017/28317
vila Nova de gaia, 20-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/10/2017

EDt-CMVNG/2017/622
(proC. 1400/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) 
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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 frente ao nº 215 da rua 
Souto de Fiães, da freguesia de Avintes, deste 
Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 1400/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 
(1400/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/2017/28326
vila Nova de gaia, 20-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/10/2017

EDt-CMVNG/2017/623
(proC. 925/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-
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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 na rua das Boucinhas, sem número, e 
nas traseiras do nº 309, do referido arruamento, 
da Freguesia de oliveira do Douro, deste Mu-
nicípio, da intenção desta autoridade adminis-
trativa ordenar, a execução, a promover no pra-
zo de 15 dias úteis, da limpeza da vegetação e 
demais resíduos, existentes no referido terreno, 
promovendo, entre outros, a proliferação de in-
setos e animais rastejantes, e constituindo, por 
conseguinte, um foco de insalubridade e de in-
segurança (risco de incêndio) no local, em vio-
lação do disposto no art.º 33.º do regulamento 
Municipal de resíduos Sólidos urbanos e Lim-
peza pública do Município de vila Nova de gaia. 
Com efeito, decorre do disposto no citado art.º 
33.º, que é proibida a existência de árvores, ar-
bustos, sebes, silvados, balsas, lixos ou quais-
quer resíduos nos terrenos ou logradouros dos 
prédios rústicos ou urbanos quando 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, 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 
(925/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/2017/28371
vila Nova de gaia, 20-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 20/10/2017

EDt-CMVNG/2017/625
(proC. 546/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. 
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Manuel Monteiro, em 18/09/2017, 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 junto ao número 155 da rua rêgo pi-
nheiro, da Freguesia de Avintes, deste Municí-
pio.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 546/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 
(546/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/2017/29517
vila Nova de gaia, 28-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/10/2017

EDt-CMVNG/2017/626
(proC. 472/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 nº.1 e nº.3, do art.º 112º do Código de pro-
cedimento Administrativo (aprovado pelo De-
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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 18/09/2017, 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, destinado a construção, Lote nº 34 do Lo-
teamento com alvará nº 04/97, sito no ângulo 
da rua da Cunha com a rua F da urbanização 
dos pinhais Bastos, da freguesia de Avintes, 
deste Município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscaliza-
ção n.º 472/SAL/2017, 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 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 
(472/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/2017/29513
vila Nova de gaia, 28-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 23/10/2017

EDt-CMVNG/2017/627
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 19 respeitante à 
reunião pública realizada no dia 16 de outubro 
de 2017, aprovada nos termos do disposto no 
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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, 19 de outubro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 24/10/2017

EDt-CMVNG/2017/628
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 16 respeitante à reu-
nião ordinária realizada no dia 4 de setembro 
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, 20 de outubro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 25/10/2017

EDt-CMVNG/2017/629
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 17 respeitante à reu-
nião pública realizada no dia 18 de setembro 
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, 19 de outubro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 25/10/2017

EDt-CMVNG/2017/630
(proC. 718/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 18/09/2017, 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 da Costa com a rua dos Abra-
ços, da freguesia de Canelas, deste município.
DA orDEM, proferida por esta autoridade ad-
ministrativa no âmbito do processo de fiscali-
zação n.º 868/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.
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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 718/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/2017/29684
vila Nova de gaia, 29-09-2017
Diretor do Departamento de policia Municipal, 
Telmo Filipe Quelhas Moreira.
Data de publicitação: 25/10/2017

EDt-CMVNG/2017/644
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 20 respeitan-
te à primeira reunião do Novo Executivo eleito 
em 01 de outubro de 2017, realizada no dia 21 
de outubro 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, 30 de outubro de 2017.
o vereador, Manuel Antonio Correia Monteiro.
Data de publicitação: 31/10/2017
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E. rEGIMENtO DA CÂMArA MuNICIPAL DE 
VILA NOVA DE GAIA
(regime Jurídico das Autarquias Locais (rJAL), 
aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de Setem-
bro, na sua atual redação, Código do procedi-
mento Administrativo aprovado pelo Decreto-
-Lei nº. 4/2015, de 07 de janeiro e Lei nº. 27/96, 
de 01/08 com a atual redação do Decreto-lei nº. 
214-g/2015, de 02 de outubro)

ArTIgo 1º
rEuNIÕES

1. A Câmara Municipal de vila Nova de gaia re-
úne-se, habitualmente, nos paços do Concelho 
do Município, podendo realizar-se noutros lo-
cais, quando assim for deliberado.
2. As reuniões de Câmara são ordinárias e ex-
traordinárias.
3. por se julgar mais conveniente, e de acordo 
com o disposto no nº 2 do artigo 40º do rJAL, 
as reuniões ordinárias são quinzenais e reali-
zam-se na 1ª e 3ª segunda-feira de cada mês 
com início, a primeira reunião, às 15.00 horas e 
a segunda reunião às 16.00 horas.
4. Nas 3ªs segundas-feiras de cada mês as reu-
niões são públicas.
5. Quando a segunda-feira coincidir com dia 
feriado, a reunião é transferida, sendo possível, 
para o 1º dia útil da semana seguinte.
6. As reuniões extraordinárias efetuar-se-ão 
quando convocadas por iniciativa do presiden-
te ou após requerimento de, pelo menos, um 
terço dos respetivos membros.
7. o presidente convoca a reunião para um dos 
oito dias subsequentes à receção do requeri-
mento previsto no número anterior.
8. Quando o presidente não efetue a convo-
cação que lhe tenha sido requerida ou não o 
faça nos termos do nº 7, podem os requerentes 
efetuá-la diretamente com a invocação dessa 
circunstância observando o disposto no núme-
ro anterior com as devidas adaptações e publi-
citando-a nos locais habituais.
9. No início de cada ano civil, a Câmara aprova, 
para efeitos da devida publicitação, o calendá-
rio das suas reuniões ordinárias.

ArTIgo 2º.
CoNvoCAçÃo DAS rEuNIÕES E orDEM Do 

DIA

1. Compete ao presidente convocar as reuni-
ões, estabelecer e distribuir a ordem do dia das 
reuniões, abrir e encerrar as reuniões, dirigir os 
trabalhos e assegurar o cumprimento das leis e 
regularidade das deliberações.
2. Na falta ou impedimento do presidente diri-
girá os trabalhos o vice-presidente, ou, não es-
tando este presente, o vereador em exercício 
de funções que ocupa o lugar imediatamente 
a seguir na lista em que foi eleito o presidente.
3. A ordem do dia das reuniões é entregue por 
correio eletrónico a todos os membros com a 
antecedência sobre a data do início da reunião 
de, pelo menos, dois dias úteis, ficando em si-
multâneo disponível na Área reservada do Mu-
nicípio a respetiva documentação para consul-
ta.
4. Só podem ser objeto de deliberação os as-
suntos incluídos na ordem do dia da reunião.
5. As alterações da ordem da agenda de traba-
lhos podem ser feitas a requerimento do presi-
dente ou vereador, mediante decisão maioritá-
ria.
6. As reuniões extraordinárias são convocadas 
com, pelo menos, dois dias úteis de antecedên-
cia, sendo comunicadas a todos os membros 
por edital, através de protocolo ou por correio 
eletrónico.
7. Nas reuniões extraordinárias, o presidente e 
os vereadores só podem deliberar sobre as ma-
térias para que hajam sido expressamente con-
vocados.

ArTIgo 3º
“QuÓruM”

1. As reuniões da Câmara Municipal só podem 
realizar-se com a presença da maioria do nú-
mero legal dos seus Membros.
2. Considera-se que não existe “quórum” quan-
do meia hora após o momento previsto para 
o início dos trabalhos não estiver presente a 
maioria referida no número anterior.
3. Quando a Câmara Municipal não puder reu-
nir por falta de “quórum”, o presidente, ou seu 
substituto, designará outro dia para nova reu-
nião.

ArTIgo 4º.
pErÍoDo DE ANTES DA orDEM Do DIA

Em cada reunião ordinária da Câmara há um 
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período de antes da ordem do dia, com a du-
ração máxima de sessenta minutos, para trata-
mento de assuntos gerais de interesse para a 
autarquia, distribuído, de forma meramente in-
dicativa, como segue:
pS: Máximo de 49,00 minutos;
Coligação gaia de Novo: Máximo de 11,00 mi-
nutos.

ArTIgo 5º.
orDEM Do DIA

1. A ordem do dia é estabelecida pelo presidente 
da Câmara e deve incluir os assuntos indicados 
pelos membros do respetivo órgão, desde que 
sejam da competência deste e o pedido cor-
respondente seja apresentado por escrito com 
uma antecedência mínima de cinco dias úteis 
sobre a data da reunião, no caso das reuniões 
ordinárias e oito dias úteis sobre a data da reu-
nião, no caso das reuniões extraordinárias.
2 – o subscritor ou subscritores de cada pro-
posta dispõe(m) de um período máximo de 
10 minutos para a sua apresentação, dispondo 
cada um dos vereadores de cinco minutos para 
proceder à sua análise e discussão, podendo a 
Câmara fixar, previamente, um período de tem-
po maior.
3 – Terminadas as intervenções, pode o presi-
dente, ou quem o substituir, ou ainda qualquer 
vereador, solicitar uma interrupção pelo perío-
do de dez minutos, no máximo, mediante deli-
beração da Câmara.
4- recomeçada a reunião, proceder-se-á, de 
imediato, à votação da proposta ou propostas 
existentes, salvo se a Câmara decidir fixar um 
novo período para análise e discussão.

ArTIgo 6º.
ForMAS DE voTAçÃo

1. A votação é nominal, salvo se a Câmara deli-
berar, por proposta de qualquer Membro, outra 
forma de votação.
2. As deliberações são tomadas à pluralidade 
de votos, tendo o presidente voto de qualidade 
em caso de empate, não contando as absten-
ções para o apuramento da maioria.
3. o presidente vota em último lugar.
4. As deliberações que envolvam a apreciação 
de comportamentos ou de qualidades de qual-
quer pessoa são tomadas por escrutínio secre-

to e, em caso de dúvida, a Câmara delibera so-
bre a forma da votação.
5. havendo empate por votação por escrutínio 
secreto, procede-se a nova votação e, se o em-
pate se mantiver, adia-se a deliberação para a 
reunião seguinte, procedendo-se a votação no-
minal se na primeira votação desta reunião se 
se repetir o empate. 
6. Quando necessária, a fundamentação das 
deliberações tomadas por escrutínio secreto é 
feita pelo presidente após a votação, tendo em 
conta a discussão que a tiver precedido.
7. Não podem estar presentes no momento da 
discussão nem da votação os membros do ór-
gão que se encontrem ou se considerem impe-
didos.

ArTIgo 7º.
rEuNIÕES pÚBLICAS

1. Nas reuniões públicas, encerrada a ordem do 
dia, é fixado um período máximo de 30 minutos 
para intervenção do público, durante o qual lhe 
serão prestados os esclarecimentos solicitados.
2. para efeitos do disposto no número anterior, 
os munícipes interessados devem inscrever-se, 
na receção da Câmara, até às 17 horas da terça-
-feira imediatamente anterior à reunião pública, 
referindo nome, morada e assunto a tratar. 
3. o período de intervenção aberto ao público, 
referido no número um deste artigo, será dis-
tribuído pelos inscritos, não podendo, porém, 
exceder 10 minutos por cidadão.
4. A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer 
pretexto, intrometer-se nas discussões e aplau-
dir ou reprovar as opiniões emitidas, as vota-
ções feitas e as deliberações tomadas, sob pena 
de sujeição à aplicação das sanções legalmente 
previstas e sem prejuízo da faculdade atribu-
ída ao presidente da Câmara de, em caso de 
quebra da disciplina ou da ordem, mandar sair 
do local da reunião o prevaricador, sob pena de 
desobediência nos termos da lei penal.
5. À reunião pública é dada publicidade, com 
indicação do dia, hora e local da sua realização, 
de forma a garantir o conhecimento dos inte-
ressados com uma antecedência de, pelo me-
nos, dois dias úteis sobre a data da mesma.
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rEguLAMENToS

ArTIgo 8º.
rECurSoS

os recursos previstos no nº. 3 do art.º 34º. do 
rJAL, são apreciados, pela Câmara, no prazo 
máximo de trinta dias após a sua receção.

ArTIgo 9º.
FALTAS

1. A falta ou faltas dadas pelos membros da Câ-
mara, devem ser justificadas antes ou na reu-
nião seguinte àquela em que se verificaram.
2. As faltas que não resultem da impossibilida-
de derivada da prestação de serviço municipal 
implicam a perda da respetiva senha de presen-
ça.
3. As faltas injustificadas concorrem para a per-
da do Mandato, se não houver comparência a 6 
reuniões seguidas ou 12 interpoladas.

ArTIgo 10º.
IMpEDIMENToS

os membros da Câmara Municipal não podem 
intervir na discussão e votação de matérias, 
conforme definido no artigo 69º. do Código do 
procedimento Administrativo.

ArTIgo 11º.
DAS ATAS

1. De cada reunião é lavrada ata que contém um 
resumo do que de essencial nela se tiver passa-
do, indicando, designadamente, a data e local 
da reunião, os membros presentes e ausentes, 
os assuntos apreciados, as decisões e delibera-
ções tomadas e a forma e o resultado das res-
petivas votações e, bem assim, o facto de a ata 
ter sido lida e aprovada.
2. Nas reuniões não efetuadas por inexistência 
de quórum haverá lugar ao registo das presen-
ças, à marcação de faltas e à elaboração de ata.
3. As atas ou textos das deliberações tomadas 
pelo Executivo, podem ser aprovadas em mi-
nuta, no final das reuniões desde que tal seja 
deliberado pela maioria dos membros presen-
tes sendo assinadas, após aprovação, pelo pre-
sidente e por quem as lavrou.

ArTIgo 12º.
puBLICIDADE

As deliberações da Câmara Municipal destina-
das a ter eficácia externa, devem ser publicadas 

em edital afixado nos lugares de estilo durante 
cinco dos dez dias subsequentes à tomada da 
deliberação de decisão, bem como publicados 
no sítio da internet e no boletim municipal.
Aprovado em reunião de Câmara de 21 de ou-
tubro de 2017.
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