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ATA N.O 07

REUNIAO DE CAMARA REALIZADA

EM 06 DE ABRIL DE2O2O POR VIDEOCONFERÊNCA

PRESENTES:

- 0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
'A senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira da silva cidade oriveira
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
- O Senhor Vereador, Dr, José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
- 0 Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Dr, Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim Pinto Miranda
- 0 Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes Ascensão

PRESIDIU À REUruIIO:

'o senhor Presidente da câmara, Prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNñO:

'A Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 15 horas.

HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e i5 minutos.

Certificado

Clâssificação: Públ¡co
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CÀMARA MUNICIPAL Ata n" 07 - Reunìfio de Cûmnrø
De 06 de øbril de 2020

PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PONTO PRÉUO NO 1

O Senhor Vereador, Dr, José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar apresentou um voto de
louvor e agradecimento às empresas PARFOIS e EINHEL pelos bens que doaram à proteção Civil
Municipal e aos Bombeiros Sapadores e Voluntários, respetivamente,
A empresa PARFOIS doou à Proteção Civil Municipal 12.000 máscaras, 10 caixas de 100 luvas
descartáveis e 1 termómetro digital e a empresa EINHEL doou equipamentos de pulverizaçäo aos
Bombeiros Sapadores e aos Bombeiros Voluntários,
Deliberaçäo:

Deliberado aprovar, por unanimidade, o voto de louvor e de agradecimento às
empresas PARFOIS e EINHEL pelos bens que doaram à Proteçäo Civil
Municipal e aos Bombeiros Sapadores e Voluntários, respetivamente,
devendo ser comunicado a cada uma das empresas, o teor da presente
deliberaçäo.

PRESIDÊNCWVE
APROVAÇÄO DEFINITIVA DA DA REUNñO P DE CAMARA
EM 16 pE MARçO pE 2020
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas
no original,

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 06 da reuniäo
pública de Câmara realizada em 16 de março de 2020.

ACORDO DE ENTRE E VILA N

MUSICAL

EA TURAL
APOIO FINANCEI MES

DURANTE O ANO 2020. NO VALOR DE €10,0 00.00 IDET Mil Flr ROSì A CADA ENTIDADF
EDOC/2o19t2198',1

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas
no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 11.03.2020'

^
aSceti
Ëoo"""

Classificaçãoi Público

Pág¡na 2 de 5l

åw



VILA NOVA DE

146 hIt
cÁMARA MUNtclpAL- Ata n'07 - Reunião de Câmnru

De 06 de sbríl de 2020

Deliberação

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre
o Município de vila Nova de Gaia e a Banda Musical Leverense, a Sociedade
Filarmónica de crestuma, a sociedade Musical 10 de Agosto e a Associaçäo
cultural e Musical de Avintes, para apoio financeiro às atividades
desenvolvidas pelas mesmas durante o ano 2020,no valor de €10.000,00 (dez
mil euros)a cada entidade, nos termos apresentados.
o senhor vereador, Dr. José Joaquim cancela Moura não vota o Acordo de
colaboração entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Sociedade Filarmónica
de Crestuma,

RAR O DE VILA
DE GAIA - ASSOC IDARIE TEN

VISTA ENT ETO IIPLANO M
DEI E VILA N

ED0C/2019/80376
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 17.03.2020,
lntervençöes do Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura e do Senhor Vereador,
Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao Contrato.Programa a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a ASI - Associaçäo de
Solidariedade lnternacional, tendo em vista a implementaçäo do projeto
PT/2019/FAMll448,ll Plano Municipal para a lntegração de lmigrantes no
concelho de Vila Nova de Gaia, nos termos apresentados.

PARCE EBRAR UNICIPIO DE GAIA E O
DICATO I DE

ROPEAN
FE POLI o 2020 NO

TOTAL DE €15.000.00 rQUrNzE IL EUROSI
EDOC/2020/16390

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 4, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 25,03.2020,
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Deliberaçäo
Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o
Município de vila Nova de Gaia e o sindicato lndependente dos Agentes de
Polícia de segurança Pública, para apoio financeiro à realizaçäo do
congresso Eurocop (European confederation of Police) durante o mês de
março de 2020, no montante total de €15.000,00 (quinze mil euros), nos
termos apresentados.

ACORDO DE COLABORACÃO A RAR ENTRE O NICIPIO DE VILA DE GAIA

NOADOS DE D

OSPITALAR P,E APOI
SSIONAIS DE o

EDOC/2020t21491
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 31,03.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Centro Hospitalar Gaia/Espinho
E.P.E (CHVNG/E), para apoio aos profissionais de saúde, impossibilitados
de descansarem no seu domicílio (COVID19), nos termos apresentados.

PROPOSTA DE DOACÄO DE 60 VISEIRAS DE POLICARBONATO COM SUPORTE DE
CABEçA AO CENTRO HOSPITALAR GAIA/ESPINHO
EDOC/2020t20647

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas
no original.

Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 24.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de doação de 60 viseiras de
policarbonato com suporte de cabeça ao Centro Hospitalar Gaia/Espinho,
nos termos propostos.

RELATÓRO TÁX "SHUTTLE ON DEMAND'' - MARÇO 2O2O

ED0C/2020t21136
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Z, apenas
no original.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.27.03,2020'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.
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POSTA DE DE DUAL
HOSPITALAR GAI¡úESPI NHO
EDOC/2020t21336

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 30.03.2020'
Deliberação:

Deliberado por unan¡midade, aprovar a proposta de doaçäo de 50 fatos de
proteçäo individual ao Centro Hospitalar Gaia/Espinho, nos termos
pr0postos.

A DE MED co PIO PARA
EDOC/2020/21899

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 01,04,2020'
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro referiu concordar com as medidas
apresentadas, mas as mesmas, pecam, no seu entender, por insuficientes, Propôs antecipar os
pagamentos a fornecedores e empresas municipais; antecipar a assinatura de todos os protocolos
previstos para2020; criar uma linha de emergência de apoio a pequenas e médias empresas do
concelho, ao nível do microcrédito ou da concessão de apoios a fundo perdido; a ACIGAIA e a
INOVAGAIA podem ter um papel importante nesta situaçä0. Disse que a INOVAGAIA poderá
apoiar as start-ups e disponibilizar as suas instalaçoes a pequenas empresas, que estejam com
dificuldade em pagar rendas.
O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura fez uma intervençäo a propósito da
fatura da água, no sentido da medida poder incluir tambem os funcionários e os utentes das lpSS.
Por outro lado, nas medidas apresentadas, apenas são referidos os meses de abril e maio, quando
o seu entender, deveria ser também abrangido o mês de junho, Questionou, ainda, se está prevista
a. instalaçao de algum Hospital de Campanha, à semelhança do que está a ser feito nalguns
Municípios. Disse que, ao nível dos equipamentos de proteçäo individual, os mesmos deveriam
abranger os lares, IPSS, bombeiros, polícia, assim como, deveriam ser canalizados todos os testes
para a população envelhecida, Que, ao nível da desinfeçäo dos lares, deveriam contar com a ajuda
dos Bombeiros Voluntários. Questionou, ainda, se já há dados relativos ao número de testes
realizados, bem como, qualo número de infetados, mortes e projeçoes.
O Sr. Presidente da Câmara Prof. Dr. Eduardo Vitor Rodrigues respondeu dizendo que este é
um primeiro conjunto de medidas e que outros apoios pontuais, casuisticamente solicitados, serão
analisados, Referiu que, tanto a ACIGAIA como a INOVAGAIA, väo ser direcionadas para esse
efeito. Que, até agora, a ACIGAIA era uma mera entidade prestadora de serviços e que não é o
que se pretende neste momento, Disse, ainda, que o próximo documento terá uma visäo mais
ligada à economia e que, no que diz respeito aos pagamentos aos fornecedores, os mesmos estäo
em dia. No que respeita aos equipamentos de proteção individual, disse que a Câmara está a
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assumir a compra para quase todas as instituiçöes, Referiu que a situaçäo atual no Concelho, no
que diz respeito às IPSS, é a seguinte: Casa de Säo Caetano - cinco casos; Lar de Santa lsabel -
dois Óbitos com patologias associadas e seis infetados; Centro Social e Paroquial de Oliveira do
Douro - cinco infetados; Lar Padre Alves Correia - um infetado, Disse que todos os lares estão a
ser tratados da mesma forma, quer tenham cariz público quer privado, e que não dispöe de dados
agregados por freguesia. Disse ter dúvidas quanto à virtuosidade de serem divulgados dados por
Concelho, entendendo não ser proveitoso, tendo mesmo um efeito desgastanté. Referiu que a
Câmara avançará com um apoio ao nível do Gaia Aprende +, através da atribuição de portáteis
aos alunos. Quanto à questão do Hospitalde Campanha, referiu que näo há rotura no Hospitalde
Gaia nem há rutura de equipamentos. Que é mais favorável apoiar a ida de pessoas, que o
necessitem, para Hotéis do que para Hospitais de Campanha, contudo, o Município já tem os
Pavilhöes da Lavandeira e das Pedras operacionais, para, em última instância, montar Hospitais
de Campanha, mas, até lá, será dada prioridade ao alojamento em unidades hoteleiras. Referiu
ainda que, em todos os Centros Cívicos do Concelho, foram disponibilizados vasos com
orquídeas, ciclamens e petúnias, no sentido de, simbolicamente, dar conforto e esperança às
populaçoes.

0 Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar referiu que vai ser
formalizado um protocolo com todas as Associaçöes de Bombeiros Voluntários, no sentido de ser
facilitado o transporte a doentes com necessidades de deslocação ao hospital ou a unidades
hoteleiras, Que vão ainda ser celebrados protocolos com o Seminário de Criôto Rei e com o Lar
Juvenil dos Carvalhos, para cedência de quartos a idosos em recolhimento,
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro colocou as seguintes questöes: Se já
existe uma revisäo orçamental; Se há uma proposta para a suspensäo ou adiamento de alguns
projetos de investimento e se está previsto o recurso ao crédito?
0 Sr. Presidente da Câmara Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues respondeu dizendo näo estar
prevista nenhuma revisão orçamental e que, neste momento, não hâ razáo para suspender ou
adiar o que estava previsto, em termos de investimento municipal. Disse que existe um
levantamento dos limites de endividamento para as questoes relacionadas com o COVID, bem
como, uma linha facilitadora ao nível da contratação pública, em matéria COVID e que, neste
momento, näo prevê a necessidade de pedir empréstimos.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta das medidas de contençäo
do Município para o COVID.19.

INT TIVO DE
LIT ECE

DESTACAMENTO TERRITORIAL DE VILA NOVA DE GAIA E POSTO TERRITORIAL DA
REPUB

DE A SEC

INTERNA E GUARDA NACIONAL
EDOC/2020t21893

HOSA
MI

ENTRE
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Foi presente o assunto referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n010,
apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, J1.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta de contrato interadministrativo
de cooperaçäo, para a reabilitaçäo, remodelação e cedência do imóvel
destinado ao destacamento territorial de Vila Nova de Gaia e Posto
Territorial da Guarda Nacional Republicana dos Carvalhos, a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia, a Secretaria Geral do Ministério da
Administração lnterna e Guarda Nacional Republicana, nos termos
apresentados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JUR¡DICOS
PROC.0 DO lNt DO

DEIRA E NOVA DE
EDOC/2020/17889

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 11.03.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo a celebrar entre o Município de
vila Nova de Gaia e Alves Bandeira e ca Lda, nos termos propostos

D|REÇÄO MUN|C|PAL DE ADMtNtSTRAçÃO E FINANçAS
¡DO DE DO DET DE

NOV DE A E TRO
DE 04 DE

2020. ITADO PELO AGRUP DE ESCOLAS CANELAS
ED0C/2020/16010

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12,
apenas no original.
Despacho do Senhor P re side nte : " À Câmara. 0 5.03.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de
taxas de utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €50,24
(cinquenta euros e vinte e quatro cêntimos), para deslocaçäo à praia de
Valadares, no dia 04 de março de 2020, solicitado pelo Agrupamento de
Escolas de Canelas, nos termos informados.

^
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EMPREITADA REABILITAçÃO FíSICA DA URBANIZACAO DE VILA D'ESTE - ARRANJOS

sÄo oe coNTRAT DAS P
PROCED¡MENTO E DEMAIS ELEMENTOS

EDOC/2020/13785

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 28,02,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento e respetivo
cabimento, bem como, aprovar a constituição do júri e as peças do
procedimento, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal,
para aprovaçäo dos encargos plurianuais, em cumprimento do artigo 22o do
DL 197/99, de 08.06, repristinado pela Res. Da AR n0 86/11, de 11 de abril.

EMPREITADA DE REABILITACNO OO LARGO DE SANTO ANDRÉ - CANIDELO - DECISÃO

A DAS PE E DEMAI

EDOC/2020t17162

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 10.03,2020'
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento e respetivo
cabimento, bem como, aprovar a constituição do júri e as peças do
procedimento, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal,
para aprovaçäo dos encargos plurianuais (2020 - 200.000,00€ e 2021 -
966.000,00€ (valores c/lVA incluído)), em cumprimento do artigo 220 do DL
197/99, de 08.06, repristinado pela Res. Da AR n0 86/11, de 11 de abril.

EMPREITADA DE REFORMULAÇAO DA REDE VÁRA E PEDONAL DA ESTRADA DA

RAINHA. RUAS DAS PEDRINHAS BRANCAS E CAMINHO DO SENHOR. NAS FREGUESIAS

DE ARCOZELO E SERZEDO - DECISÄO DE CONTRATAR. DAS PECAS DE

PROCEDIMENTO E DEMAIS ELEMENTOS

EDOC/2020t17212

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 15,

apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03.2020'

^
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4
Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento e respetivo
cabimento, bem como, aprovar a constituiçäo do júri e as peças do
procedimento, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a deriberaçäo da
Assembleia Municipal, para aprovação dos encargos pluríanuais (2ozo -
300.000,00€ e 2021 - 2.480,000,00€ e 2022 - 824.000,00€ (varores c/lVA
incluído)), em cumprimento do artigo 22o do DL 197/gg, de 08.06, repristinado
pela Res. Da AR n0 86/11, de 11 de abril.

A TRE O MUN DE

H ADE DE
JOVE oDo
NO VALOR DE €1,5O(),()(} (MIL E QUINHENTOS EUROSI
EDOC/2020/17966
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n016,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 11.05,2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia e os Missionários Claretianos da Província de
Fátima - Colégio lnternato dos Carvalhos, para apoio financeiro à visita de
estudo de um grupo de jovens do 120 ano do curso de Assessoria Jurídica e
Documentação do ClC, no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), nos
termos apresentados.

ACORDO DE COLABORACÃO A C ELEBRAR ENTRE O ICíPIO DE VILA NOVA DE GAIA

DE

E

o
- coL

E O CENTRO HOSPITALAR GAIA/ESPI NHO APOIOAOS DOENTES ADORES DA
DoENçA COV|p.lg
EDOC/2020t21194

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no1Z,
apenas no original.
Despacho do senhor Presidente:"Aprovo, A câmara para ratificaçã0.27,03.2020"
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado
de 27.03.2020, que aprovou o Acordo de Golaboração a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Centro Hospitalar Gaia/Espinho, para apoio
aos doentes portadores da doença COVID-19, nos termos apresentados.

ffi#
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Class¡ficação: Público

Página 9 de 5l



M
{

6 klÄVILA NOVA DE

CÂMARA, MUNIcIPAL Alø n'07 - Reuniäo de Câmnra
De 06 de abrìl de 2020

FI D osP ESSEN
PENDENTES DE COBRANÇA
EDOC/2020t16773

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n018,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 16.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençÕes do ppD/pSD,
aprovar a prescrição dos processos de execução fiscal que ainda não foram
cobrados, no valor total de 373.T92,25€., nos termos informados.

TO DO €10
c NTI AS RAS

VALOR DE

sl DA
EDOC/2020/3600

Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n019,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 11.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pagamento do valor em dívida, em três
prestaçöes mensais (as duas primeiras prestaçöes no valor de 354,75€ e a
última prestaçäo de 354,70€), solicitado por António José dos Santos Simöes
da Costa, nos termos informados.

DED DESPORT A
O MUNIC DE E GAIA E

PARA
ENVOLVI A NICIPAL

BADMINTON DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2020/6810

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n020,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 17.03,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato - Programa de Desenvolvimento
Desportivo 201912020 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o
Clube de Fäs do Badminton de Gaia, para apoio financeiro à criaçä0, no âmbito
da promoçäo, dinamização e desenvolvimento integrado da prática desportiva,
da Escola Municipal de Badminton de Vila Nova de Gaia, no valor de € 5.000,00,
nos termos apresentados.

DE

DEDO
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DESAF DO DOM ICO PARA PRIVADO DO M
MA RUA DE VI DE VILA

DE MA
EDOC/2020/6158

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n021,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 17,03.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos da alínea q) do no 1 do artigo 25 do
Anexo I da Lei 7512013de 12 de setembro, submeterà aprovação da Assembleia
Municipal, a desafetaçäo do domínio publico para o domínio privado do
Município, de uma parcela de terreno assim identificada: Parcela de terreno sita
na Rua de Vilares, lugar de Vila Chã, freguesia de Arcozelo, com a área de 384
m2, omissa à matriz predial e na Conservatória do Registo Predial, por
pertencer ao domínio público. 0 referido imóvel confronta do norte com
Alcapredial lnvestimentos lmobiliários S,A, do sul com o domínio publico, do
nascente com Rua da Corga e do poente com Rua de Vilares, nos termos
informados.

uíuo pnrv ODE
DE TE PRACETA

DE MAFAM
EDOC/2015t35642
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n022,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 01.04.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, submeter à aprovaçäo da Assembleia Municipal,
nos termos da alínea q) do no 1 do artigo 25 do Anexo I da Lei 75t2013 de 12
de setembro, a desafetaçäo do domínio público para o domínio privado do
Município, da parcela assim identificada:
Parcela de terreno com a área de 27 m2 sita na Praceta António Correia
de Carvalho, freguesia de Mafamude, agora Uniäo das freguesias de
Mafamude e Vilar de Paraíso, omissa à matriz predial e parte do descrito sob
o n0 191 da freguesia de Mafamude, O referido imóvel confronta do norte
com Praceta António Correia de Carvalho; do sul com o requerente; do
nascente com Praceta António Correia de Carvalho e do poente com
domínio público e destina -se a ser alienado para acerto de estremas com o
lote 18 descrito na conservatória sob o 4628,da freguesia de Mafamude, nos
termos informados,

Nto

Cêfrificado

Classiflcaçâo: Públ¡co
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ceoÊ¡,¡clR Ro ooùtíNto púguco tvluurclpRt oR pRRceLR oe renReNo coru R Ánel
DE 95,00M2, SITA NA RUA DO CASTELO. FREGUESIA DE SANTA MARINHA E SÄO PEDRO
NDA AFURADA
EDOC/2020/6133
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n023,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 19.03.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aceitar a cedência ao domínio público municipal da
parcela de terreno com a área de 95,00 m2, sita na Rua do Castelo, União de
Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, a desanexar do prédio
urbano, sito na indicada Rua do Castelo, descrito na Primeira Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 4218 - Santa Marinha e
inscrito na matriz predial sob o artigo 2506 (o qual provém do artigo 2356 da
extinta freguesia de Santa Marinha), com o valor atribuído de € 4,200,00 (quatro
mil e duzentos euros), com vista á construçäo da dotação de ligaçöes
mecânicas no Centro Histórico, nos termos informados,

coNc TRABALH
ENERG ICA DE COBE NDIMEN

D E 73 VILA
TABOSA- AP

ED0C/2019175278

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n024,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 17.03,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, a ata de júri
referente à análise dos pedidos de esclarecimentos/ listas de erros e
omissões reportados pelos interessados, bem como seus anexos,
nomeadamente:
i. Aceitar parcialmente os erros e omissöes identificados pelos interessados
nos termos descritos na presente ata e seus anexos, designadamente o
Anexo lll (mapa de quantidades final), rejeitando os restantes;
ii, Aprovar o mapa de trabalhos e quantidades final (Anexo lll), que substitui
o inicialmente patenteado a concurso;
iii. Prorrogar o prazo para a entrega das propostas, como estabelecido no
n.0 I do artigo 640 do CCP, pelo período correspondente ao número de dias
que medeia entre o termo do prazo para a resposta aos erros e omissöes /
esclarecimentos (19/2/2020) e a data da disponibilizaçäo da decisão do

DE

&
aaceÍ:
Ë'r.o"

DA ATA D

lsco PtNT

Classificaçãor Público
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órgäo competente na plataforma eletrónica, sem, contudo, nunca exceder o
prazo inicialmente estabelecido para apresentaçäo das propostas.

CONCU RSO PÚBLICO PARA A REALIZACÃO OOS DEE ¡TADA DE

4

REABILITACÄO ENE RGÉTICA DOS EMP NDIMENTOS DE HABIT RUY DE
CARV BELA VISTA. MAN EL PACHECO MIRAN DAEMONTE CRASTO EM VILA
NOVA DE GAIA- APROVACNO ON A DE JURI

EDOC/2o19/81458

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n025,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 17,03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, a ata de júri
referente à análise dos pedidos de esclarecimentos/ listas de erros e
omissões reportados pelos interessados, bem como seus anexos,
nomeadamente:
i, Aceitar parcialmente os erros e omissöes identificados pelos
interessados nos termos descritos na presente ata e seus anexos,
designadamente o Anexo lll (mapa de quantidades final), rejeitando os
restantes;
ii. Aprovar o mapa de trabalhos e quantidades final (Anexo lll), que substitui
o inicialmente patenteado a concurso;
iii. Prorrogar o prazo para a entrega das propostas, como estabelecido no
n.0 1 do artigo 640 do CCP, pelo período correspondente ao número de dias
que medeia entre o termo do prazo para a resposta aos erros e omissöes /
esclarecimentos (191212020) e a data da disponibilizaçäo da decisão do
órgão competente na plataforma eletrónica, sem, contudo, nunca exceder o
prazo inicialmente estabelecido para apresentaçäo das propostas.

coNc PÚBLICo PARA A REALIZACÄO DOS DE EMPREITADA DE
REAB IL ENERGÉTI CAD EMPREEN DIMENTOS PROF. CARLOS MOTA
PINTO - PEDROSO E ROSA MOTA - CANELAS - APROVAÇÄO DA ATA DO JÚRI
ED0C/2019t75275

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n026,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 17,05,2020,

^&aaEeÍ -
%otr"'

Class¡f¡cação: Público
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, a ata de júri
referente à análise dos pedidos de esclarecimentos/ listas de erros e
omissöes reportados pelos interessados, bem como os seus anexos,
nomeadamente:
i, Aceitar parcialmente os erros e omissões identificados pelos
interessados, nos termos descritos na presente ata e seus anexos,
designadamente o Anexo lll (mapa de quantidades finar), rejeitando os
restantes;
ii, Aprovar o mapa de trabalhos e quantidades final (Anexo lll), que substitui
o inicialmente patenteado a concurso;
ii. Prorrogar o prazo para a entrega das propostas, como estabelecido no n.o
1 do artígo 640 do ccP, pelo período correspondente ao número de dias que
medeia entre o termo do prazo para a resposta aos erros e omissöes /
esclarecimentos (191212020) e a data da disponibilizaçäo da decisäo do
órgão competente na plataforma eletrónica, sem, contudo, nunca exceder o
prazo inicialmente estabelecido para apresentaçäo das propostas.

EMPREITADA DE REQUALI DO CAMPO PAL DE S. TIAGO . ENUO À
ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA APROVAçAO DO ENCARGOS PLURIANUAI$
EDOC/2020t10492

Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n027,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 17.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal, para
aprovação, os encargos plurianuais: 2020 440.000,00
€.,2021- 594.735,14 € (valores com IVA incluído), em cumprimento do art.
22o do DL 197/99, de 08.06, repristinado pela Res, da AR no86/11, de 11.04,
nos termos informados.

UD'' - HAB UPLEX
coM 3,5M2 E 12.5 M2

MAFAMUDE E LO VALOR D

A ADRIANE DOS SANTOS CONDRO
ED0C/2020t14112
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no26,
apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 17.03.2020'

S 0

D

Æ
aaceÍ -q,."tt

270 - UNALAMEDA CONDE

Classificäção: Públ¡co
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Deliberação:

WAta n'07 - Reunião de Câmnrø
De 06 de abríl de 2020

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/psD,
nos termos informados, o seguinte:
Aprovar a alienação da Fraçäo "0" . Habitaçäo 4, tipo duplex no 20 e 30 pisos,
arrumos com 3,5 m2 e lugar de garagem com 12,5 m2, ambos situados no 1o
piso, do prédio sito na Alameda Conde de Samodäes, 270, Mafamude,
descrita na 2a Gonservatória do Registo Predial de vila Nova de Gaia sob o
no 348/19851004 - D, UF Mafamude e V. do Paraíso, Vila Nova de Gaia, pelo
valor de € 90.000,00 (noventa mil euros), a Adriane dos santos Gondro, e
simultaneamente deliberar e comunicar não ter interesse no exercício do
direito de preferência,

DEFI oTES 41842 DA
PELOS VALO DE €12.500,00 rDozE MtL E QUINHENTOS EUROSI E €1 1.000.00 toNzE

FLORA EIREDO -
APENAS LIVRE PARA

GUE POR SER
AFETO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DO LOTE 41
EDOC/2018t54379
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no2g,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 51.03,2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar que apenas seja adquirido o lote 41,
ficando livre para nova hasta pública o lote 42 e que o valor já entregue por
conta do lote 42, possa ser afeto ao pagamento da totalidade do lote 41, nos
termos informados.

DESAFET MINIO DOMíNIO DE

EDOC/2015/32509

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n030,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 23.03.2020'

^
aacef -
Ëof""

Certif¡cado

Classif¡cação: Públ¡co
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Deliberação:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/psD,
nos termos da alínea q ) do n0 I do artigo 25 do Anexo I da Lei TSl2013 de 12
de setembro, submeter à aprovaçäo da Assembleia Municipal a desafetaçäo
do domínio público para o domínio privado do Município de uma parcela de
terreno assim identificada:
Parcela de terreno com área de 862 m2, sita na Rua dos 4 caminhos,
freguesia de Ganidelo, inscrita na matriz predialsob o artigo urbano 5779 da
freguesia de canidelo, sendo anteriormente omissa por pertencer ao
domínio público, e descrita na conservatória do Registo predial sob o no
2191, da citada freguesia. o referido imóvel confronta do norte com a Rua
dos 4 caminhos, do sul com Posto de Transformação, do nascente com
domínio público e do poente com Pedro Fernando chaminé Mota, nos
termos informados.

ACORD D CELEBRAR rcíPro DE DE GAIA
O GAIENSE - EVENT LDA to

NO VAL
€I9,920,00 (DEZANOVE MIL NOVECENTOS E EUROSI + IVA
EDOC/2020t12536

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n031,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 17,03,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 votos contra do PPD/PSD,
aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de Vila Nova
de Gaia e o Gaiense - Comunicaçåo e Eventos, Unipessoal, Lda, para apoio
financeiro à realizaçäo da 7a edição do evento "Gaia é Fado", no valor de
€19.920,00 (dezanove mil novecentos e vinte euros) + lVA, nos termos
apresentados.

INDICADORES FINANCEIROS - MARCO 2O2O

EDOC/2020t20611

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n032,
apenas no original.
Despacho do Senhor Pre sidente : " À Câmara. 25.03.2020'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento,

&
aaEeÍ:
Ë'*o"

NTO ,.DA 7A

Classif¡cação: Públ¡co
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P DE EXECUCÄO F PENDENTES DE OBRANCA
EDOC/2020t20786
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n033,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara, 27, 0J.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a suspensäo de todos os
processos de execuçäo fiscal em curso no Munícípio, por um período inicial
de 30 dias, renovável, até estarem reunidas as condiçöes de continuidade
dos mesmos e, no âmbito dos pagamentos em prestaçoes vigentes, a título
excecional e temporário, suspender os pagamentos durante o segundo
trimestre do corrente ano, sem demais acréscimos de juros de mora às
prestações que, entretanto, se vencerem, nos termos informados,

EBRAR PIO DE VILA
UAS M SA FINAN

UAS DE NOVALOR DE
EIS MILH INHEN E CTNCO

c NTIMOS)
EDOC/2020t20763

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n034,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 25.03.2020'
lntervenção do Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro e resposta do Sr.
Presidente Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues.
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstenções do
PPD/PSD, aprovar o contrato-programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e as Águas de Gaia, E.M., sA, para apoio financeiro à
prossecuçäo das atribuiçöes estatuárias das Águas de Gaia, E.M,, SA, no
valor de €6,161.513,05 (seis milhöes cento e sessenta e um mil, quinhentos
e treze euros e cinco cêntimos), nos termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia
Municipal.

E
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aaceÍ:
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INTERVEN ES EL RI EDE

DO GESTOR

DO CONTRATO
EDOC/2()19168127

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n035,

apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"Aprovo, A Câmara para ratificaçao, 27.03.2020"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente
datado de 27.03.2020 que aprovou, nos termos informados, o seguinte:
1- Aprovar, nos termos do n03 e 4 do artigo 1480 do CCP, o relatório final e

os seus anexos, nomeadamente:
i, lndeferir a pronúncia apresentada pelo concorrente Gonçalves

& Novais, Lda. (Anexo B ao relatório final)em sede de
audiência prévia ao RelatórioPreliminar;

¡i. Excluir as propostas apresentadas, ao Lote 2, pelos
concorrentes PINTO & CRUZ - lnstalaçöes e Manutençäo, S.A.
e l- Sete lnovação Soluçöes Económicas e Tecnologias
Ecológicas, SA., pelos fundamentos descritos nos pontos 3.2.

do relatório preliminar; e

¡i¡. Adjudicar os diferentes lotes que constituem o acordo.quadro
às propostas, e pelos preços unitários aí constantes,
apresentadas pelo concorrente RUI MARQUES- Montagens
Eléctricas ,Lda., ordenadas em primeiro lugar em todos os
lotes;

2- Aprovar as minutas dos contratos, incluindo a nomeaçäo do gestor do
contrato (Susana Barbosa);

3- Ordenar a notificaçäo a todos os concorrentes da decisão de

adjudicaçäo, bem como, a instruçäo das diligências subsequentes,
designadamente a apresentaçäo, pelo concorrente adjudicatário, dos
documentos de habilitaçäo e da cauçäo correspondentes a cada lote,
nos termos estabelecidos nas peças do procedimento.

D

A NOMDAS M

FNAS INSTRUTURAS

classificação: Público
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{

RO
A REAB

IP IP - PEDI
NT AS

EDOC/2020/10463

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n036,
apenas no original.
Despacho do senhor Presidente: "Aprovo, A câmara para ratificaçã0, 25,03.2020"
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente
datado de 25.03.2020 que aprovou a prorrogação de prazo para
apresentação de propostas, nos termos informados.

EMPRE TRIMONIO
o- DAS CAN
D ICIALMENT 15

EDOC/2020/10530

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n037,
apenas no original.
Despacho do senhor Presidente: "Aprovo. À câmara para ratificação, 01,04,2020"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente
datado de 01,04.2020 que aprovou a prorrogaçäo de prazo para
apresentaçäo de candidaturas, por período igual ao inicialmente concedido
(15 dias), contados da data da publicação do anúncio em DRE e notificaçäo
a todos os interessados, nos termos informados.

ACORDO DE PARCERIA A ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E

IONAL E DE

DO

E

MANU E AMPL

PRAZO P

T DA NI
RECOLHA E RASTREIO DE CORONAVIRUS (COVID.19I
EDOC/2020t21654

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no3$,
apenas no original.
Despacho do senhor Presidente: "Aprovo. A câmara para ratificaçã0. 01,04,2020"
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente
datado de 01.04.2020 que aprovou o Acordo de Parceria a celebrarentre o
Município de Vila Nova de Gaia e Medicina Laboratorial Dr. Carlos da Silva
Torres, S.A. (UNILABS) - Posto de Recolha e Rastreio de Coronavirus
(COVID.19), nos termos apresentados.

Æ\
aacet -
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Certificado

Classificäção: Público
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CONTRATO DE BRAR ENT DE VI GAIA E
DE UMA

PARA E DEMIA
PROVOCADA PELO COVID.I 9
EDOC/2020t21660

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no3g,
apenas no or¡g¡nal.

Despacho do senhor Presidente:"Aprovo. À camara para ratificação, 01.04,2020"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente
datado de 01,04,2020 que aprovou o Contrato de Comodato a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Grijó e
Sermonde, para cedência de uma viatura para suprir as dificuldades de
deslocaçäo dos técnicos, face à pandemia provocada pelo COV|D.19, nos
termos apresentados.

RATO DE C ENTRE DE VILA
DE VILA PIN CED N

DOS
OEN PELO

19

EDOC/2020t21653

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n040,
apenas no original,

Despacho do senhor Presidente: "Aprovo. A câmara para ratificação. 01.04,2020"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente
datado de 01.04.2020 que aprovou o Gontrato de Comodato a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia e o Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia/Espinho E,P,E, para cedência de três viaturas destinadas a suprir as
dificuldades de deslocaçäo dos profissionais de saúde para assistência aos
doentes infetados pelo COV|D.19, nos termos apresentados.

DE o

E

NOVA
E RAN

DA SEDE, NO MONTANTE DE EUROS 15.OO().()() IQUINZE MIL EUROS)
ED0C/2020t78178
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n041,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara"

^
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Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de colaboraçäo a celebrar
entre o Município de vila Nova de Gaia e o Rancho Folclórico de perosinho,
para apoio a obras de reabilitaçäo da sede, no montante de euros 15.000,00
(quinze mil euros), nos termos apresentados.

DE P DE
PARA D

POL]CIAL DE VILA NOVA DE GAIA EAE RA DA PSP DE OLIVEIRA DO DOURO A
RAR lctPto DE E A DO

MIN tNt EA IA BLICA P
EDOC/2020/21895
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n042,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 01,04.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração para
celebração de Contrato lnteradministrativo para obras de reabilitaçäo do
interior da divisão policial de Vila Nova de Gaia e da esquadra da PSP de
Oliveira do Douro a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia, a
Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna e a Polícia de
Segurança Pública (PSP), nos termos apresentados.

ACORDO DE PERACÃO A CELEBRARENTREOMUNICIPIOEAJU NTA E FREGUESIA
NTES P DE MELH tFtcro DA DE

EF E NTANTE RINTA E

ROS E DEZ
EDOC72020t16512
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n043,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 01,04,2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Cooperaçäo a celebrar
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Avintes
para obras de melhoramento do edifício da junta, em termos de eficiência
energética, no montante de €31.408,10 (trinta e um mil quatrocentos e oito
euros e dez cêntimos), nos termos apresentados.
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De 06 de abril de 2020

A CELEBRAR ENT O DE VILA N

EO E D DE GAIA
DE BENEF los NTANTE DE

(VINTE E CINCO MIL EUROS)
EDOC/2020t18200
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n044,
apenas no orig¡nal.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 01.04.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Centro de Cultura e Desporto dos
Trabalhadores de Vila Nova de Gaia, para apoio à concessäo de benefícios
sociais/2020, no montante de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), nos
termos apresentados.

RATO INTERADMIN

DAG PUBL
E

NTES A CELEBRAR ENTRE M OVA DE

REPUBLICANA
ED0C/2020t21896
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n045,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 01.04,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta de Gontrato lnteradministrativo
de Cooperação para obras de reabilitação do posto territorial da Guarda
Nacional Republicana de Avintes, a celebrar entre o Município de Vila Nova
de Gaia, a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna e a
Guarda Nacional Republicana, nos termos apresentados.

PROTOCOLO DE

DE CON

DE

POSTO TE BRAR ENTRE
GERAL DO MI IN

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA
EDoC 2020t21897

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n046,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 01.04.2020'

LA

^
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Deliberação

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de coraboração para
celebraçäo de Contrato lnteradministrativo para obras de construçäo das
novas instalaçöes do posto territorial da GNR de Arcozelo, a celebrar entre
o Município de vila Nova de Gaia, a secretaria Geral do Ministério da
Administraçäo lnterna e a Guarda Nacional Republicana, nos termos
apresentados.

DIREçÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBL|COS
URA rmrusr ENTE DE SIN

DA E FREGUES
MARI E PEDRO DA URADA
EDOC/2020t11799

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no4Z,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 17.03.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos
termos informados.

POSTURA MUNICIPAL DE TO NA PRACETA MORAN GAL - FREGUESIA DE
ARCOZELO
EDOC/2014/54098

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no4$,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 24.0J,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsíto, nos
termos informados.

MUN rRlrusl DA SENH DE-
DE ARCOZELO
EDOC/2018/40039

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no4g,
apenas no original.
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara. 27. 03.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos
termos informados,

r;
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STURAS MU IP O NA RUA

RUA COST

MARI DA AFU
EDOC/2020/4694

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no5g,
apenas no original,
Despacho do Senhor P reside nte : " À Câmara. 27,03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar as Posturas Municipais de Trânsito, nos
termos informados,

POSTURA MUNICIPAL DE NA RUA DO T E NA RUA TICO DA
MADALENA - FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2019t54987

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no51,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 01.04.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos
termos informados,

POSTURA MUNICIPAL DE TO NA RUA DO FREIXIEIRO. NTO AO

ERS
DA

DE

NTO DA RUA DE REG RA DO
EDOC/2020/4068

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n052,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 01.04.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos
termos informados.

aulgRrzAÇno especAl DE ctRcuLAcÄo PARA OS SEGUINTES VEíCULOS PESADOS:

55.Ft

87.FC-57 NO INT
REAAl ¡DA DA

BLICA, AVENIDA VASCO DA GAMA fE.N .222t E AV. D. DURANTE 12
MESES

ED0C/2020/15333

ffi#Class¡f¡cação: Públ¡co
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MCÄ¡4ARA MUNIcIPAL Ata n'07 - Reunííio de Cânmrø
De 06 de abríl de 2020

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocóp¡a sob o n053,
apenas no or¡ginal.

Despacho do Senhor P re side nte : " À Câmara. 27 .05.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstenções do
PPD/PSD, aprovar a autorizaçäo especial de circulaçäo para os segu¡ntes
veículos pesados: 00-Ec-s1, 12-Tc-Bs, 14-30-oD, 14-30.00, 1s-ve.24, 23.
FD.6g, 26.gg.pT, 34-V2.24, 34-ZL.5g, 55.F1.30, 62.C1.41, 66.01-49, 66-01.50,
75-TA.gg, 75-TA-gg, 77.69.RJ, 77-72.RJ, 77.76-RJ, 77-FL.g0, g0.BM.gg, g7.

FC'57, 98.CF-69, para perm¡ssäo de circulaçäo no interior da zona delimitada
entre a 41, Rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco
da Gama (E.N.222) e Av. D. Joäo ll (VLg), durante 12 meses, nos termos
informados.

E UINTE VEí 46.45-
ERIOR DA ENTRE

A1 AVENIDA
EAV.D

EDOC/2020t14469
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n054,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 27,03.2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstenções do
PPD/PSD, aprovar a autorizaçäo especial de circulaçäo para o seguinte
veículo pesado: 46-45-PM, para permissão de circulaçäo no interior da zona
delimitada entre a A1, Rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República,
Avenida Vasco da Gama (E.N.222)e Av, D. Joäo ll (VLg), até 16/09/2020, nos
termos informados.

ESP CIRCU oss

ROTU DA RE VASCO
URANTE 4

EDOC/2020/970

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n055,
apenas no original.
Despacho do Se nhor P residente : " A Câmara. 27, 03.2020,

U

P

^
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Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do ps e 2 abstençöes do
PPD/PSD, aprovar a autor¡zaçäo especial de circulação para os seguintes
veículos pesados: 56-03-PH, , para permissão de circulação no interior da
zona delimitada entre a A1, Rotunda de santo ovídio, Avenida da República,
Avenida vasco da Gama (E.N.222) e Av. D. Joäo ll (vLg), durante 4 meses,
nos termos informados.

F.98 51. 1g.VP P NO IN
DELIMITADA ROTUN DA

P BL GAMA .D.J
AGOSTO DE 2O2O

ED0C/2019t76459
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no56,
apenas no original,
Despacho do Senhor P re sidente : " À Câmara. 27, 03, 2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstenções do
PPD/PSD, aprovar a autorizaçäo especial de circulaçäo para os seguintes
veículos pesados: 15-FF-98, 51-To-27, B0-vu-2s, B3.1g.vp, para permissäo
de circulação no interior da zona delimitada entre a 41, Rotunda de Santo
Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (E.N.222) e Av. D.
João ll (VLg), até 31 de agosto de2020, nos termos informados.

PUBLICO ACE E ACOR
SI

NTRAT DE ED DEMAIS
ED0C/2020t21247
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n057,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 01.04,2020'
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento, através de
concurso público internacional e respetivo cabimento e aprovar a
constituição do júri e das peças do procedimento, nos termos informados.

P

1

LIT

fr
¿aceÍ'-
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De 06 de øbril de 2020

4
A CELEB

SINGU VIA
RAT E DEMAIS

EDOC/2020/20898
Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o noSB,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 01.04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento, através de
concurso público internacional e respet¡vo cabimento e aprovar a
constituiçäo do júri e das peças do procedimento, nos termos informados.

VIADUTO 420 - ORINH EDIMEN

ENCARGOS
EDOC/201917443'l

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no5g,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 01,04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1- Aprovar os planos já tecnicamente validados;
2' Autorizar o recurso a subempreiteiro nos trabalhos da especialidade de

"lnstalaçöes Elétricas de Utilizaçäo de Baixa Tensão" (1a subcategoria
da 4a categoria), nos termos do n0 3 do artigo 3180 do CCP, tendo já sido
remetidos e validados os documentos de habilitaçäo referentes ao
subempreiteiro;

3' Aprovar a minuta do contrato com indicação do
subempreiteiro;

4' Aprovar a repartiçäo de encargos, realizada tendo em conta o plano de
trabalhos apresentado pelo adjudicatário e prevendo-se o início de
execução no mês de junho, uma vez que o contrato näo poderá produzir
quaisquer efeitos materiais e financeiros até decisäo do Tribunal de
Contas relativa ao Visto prévio.

^
Cefrificedo
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De 06 de abrÌl de 2020

LIMA - 3A F RUA D
L - REFORM

EDOC/2018/60612
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n060,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 01.04.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanim¡dade, autorizar a reformulaçäo dos encargos, nos
termos informados.

CONSOLIDAÇÃO DA ESCARPA DA SERRA DO PILAR. DE OBRA
EDOC/2020t20460
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n061,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 01.04.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a suspensäo dos trabalhos da presente
empreitada e a respetiva minuta do auto de suspensão, nos termos
informados,

DE PAVIME D DA DE ME
TRABAL

ED0C/2020t21193
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n062,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 01.04.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a suspensão dos trabalhos da presente
empreitada e a respetiva minuta do auto de suspensäo, nos termos
informados.

D|REçAO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSÃO SOCIRI_
CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO BERNARDINA ROSA
TEIXEIRA FERREIRA

EDOC/2020/15861

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n063,
apenas no original.

De spacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 05.03,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Bernardina Rosa Teixeira Ferreira, nos termos informados.

fr
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Ë,r."'
Clãssificação: Público

Página 28 de 5l

#



VILA NOVA DE

G-K, Iil
MCAl.4ARA. MUNICIPAL Ata no 07 - Reunião de Cârutrø

De 06 de abríl de 2020

DI POrO DAMEN O POR FELI
CARVALHO
EDOC/2020/16269
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n064,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 05.0J,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Feliciano de carvalho, nos termos informados.

CANDIDA RA DE APOIO AO ENTO ICITADO POR LEON R CARINA
SILVA MAIA
EDOC/2020t16273
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n065,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.05.05.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Leonor Carina Silva Maia, nos termos informados.

IDAT APO POR AN
SANTOS PINTO SOARES
EDOC/2020t16276
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no6ô,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 05.03.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Antonieta dos Santos Pinto Soares, nos termos informados.

CANDIDA DE APOIO AO DAMENTO SOLICITADO POR JORG ALFREDO
GONçALVES DA CUNHA
EDOC/2020/16290
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no67,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 0 5, 03. 2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Jorge Alfredo Gonçalves da Cunha, nos termos informados.

{
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CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLIC ITADO POR FRAN OLIVEIRA
FARIA
EDOC/2020t16293

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no63,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 05.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Francisco Oliveira Faria, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AOARRENDAM ENTO SOLI CITADO PORJOAOUIM DE OLIVEIRA
ALVES
EDOC/2020t16294

Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no6g,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 05,03.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Joaquim de Oliveira Alves, nos termos informados.

TURA DE N ADO BLAND
PINTO DA COSTA
ED0C/2020t16295
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n070,
apenas no original.
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara. 05.0J,2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Rosa Blandina Pinto da Costa, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO DAMENTO CITADO POR T FILIPA
MOREIRA CERQUEIRA
ED0C/2020/16299
Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n071,
apenas no original.
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara. 05.03,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Tatiana Filipa Moreira Cerqueira, nos termos informados.

{
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DIDATURA oA0 SOLICIT EN D
JESUS SANTOS
EDOC/2020/16300

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n072,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 05.03,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Eliana Marlene de Jesus dos Santos, nos termos informados.

IDAT oro MARGARI
FERNAN OLIVEIRA DE SILVA
EDOC/2020/16303

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n073,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 05.05,2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Margarida Fernanda Oliveira de Sousa Silva, nos termos
informados.

CANDI RA DE APOIO AO DAMENTO SOLI ADO POR MARIA J É cueoes
MONTEIRO

EDOC/2020/16306
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o noZ4,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 05.0J.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria José Guedes Monteiro, nos termos informados.

TURA oAo SOLI DE
MOREI NUNES
ED0C/2020/16308
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no75,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 05.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Lia de Barros Moreira Nunes, nos termos informados,

4
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CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOL ICITADO POR MARIA CÂNDIDA
LOPES DIAS
EDOC/2020t16311
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o noZ6,
apenas no original.
Despacho do Se nhor Presid e nte : " À Câmara. 05, 03.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanim¡dade, aprovar a cand¡datura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria Cândida Lopes Dias, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR SUSANA MARIA
SOARES CERQUEIRA
EDOC/2020/16315

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n077,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 05.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Susana Maria Soares Cerqueira, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARREN SOLICITADO POR MARIA ANGELINA
RODRIGUES BORGES
EDOC/2020/163r8
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no78,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 05.03,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria Angelina Rodrigues Borges, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR ANTÓNIO MANUEL
DOS SANTOS JAMBA
EDOC/2020t16322
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no7g,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 05.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por António Manuel dos Santos Jamba, nos termos informados.
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CANDIDAT URA DE APOIO AO NDAMENTO SOLIC ITADO POR ROSA ALVES
DE CASTRO

EDOC/2020t1632s
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no3¡,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 05.05.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Rosa Maria Alves de Castro, nos termos informados.

CANDIDA DE APOIO AO NDAMENTO SOLICITADO POR MARIA AUGUSTA
MESQUITA BRAGANçA
EDOC/2020t16328

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no$1,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 05,05.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria Augusta Mesquita Bragança, nos termos informados.

CANDIDA TURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLI CITADO POR AMÉLIA SO DA
ROCHA

EDOC/2020/16330
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no$2,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 05.05,2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Amélia Gardoso da Rocha, nos termos informados.

CANDIDAT URA DE APOIO AO ENTO SOL ITADO POR MARIA LISABETE
GOM PINTO
EDOC/2020/16333

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o nog3,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 05.09.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria Elisabete Gomes Pinto, nos termos informados.
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CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR DINA TERESA SIMÖES
MARTINS
ED0C/2020/16336
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no$4,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 05.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡m¡dade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Dina Teresa Simoes Martins, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAM NTO SOLICITADO POR SO ANDREIA
SOUSA MONTEIRO
EDOC/2020/16338

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n085,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 05.03.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Soraia Andreia Sousa Monteiro, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR MARIA ROSA ALVES
TEIXEIRA

ED0C/2020t16341
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no$6,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 05.03.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria Rosa Alves Teixeira, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARREN O SOLICITADO POR ANA FILIPA DA SILVA
OLIVEIRA
ED0C/2020t16344
Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o noBZ,

apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.05,03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Ana Filipa da Silva Oliveira, nos termos informados.
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c4!?tpATURA pE APO UZYKA
EDOC/2020/16345

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o noBB,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 05.03.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Mariya Muzyka, nos termos informados.

CANDI DE APOIO AO DAMENTO ITADO POR LI CRISTINA
SOARES GUEDES
EDOC/2020t16347

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no3g,
apenas no original.
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara. 0 5, 0J. 2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Liliana Cristina Soares Guedes, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARREN O SOLICITADO POR AUGUSTA
SOARES DA SILVA
EDOC/2020/16351

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o nogg,
apenas no original.
De spacho do Senhor P residente : " À Câmara. 0 5, 0J,2020,
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria Augusta Soares da Silva, nos termos informados.

DI to Ao LI uÁncn
GOMES IRA PINTO
EDOC/2020t16352
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n091,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 0 5.09.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Márcia Alexandra Gomes Oliveira Pinto, nos termos
informados,
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CANDIDATURA DE APO¡O AO ARREN DAMENTO SOLIC ITADO POR MANU EL ANTÓNIO
TEIXEIRA RODRIGUES
EDOC/2020/16353

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n092,
apenas no original,
De sp acho d o S e n ho r P re sid e nte : " À Câm ara. 0 S. 03, 2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por ManuelAntónio Teixeira Rodrigues, nos termos informados.

DIDA ARREN ICITAD DE
coN
ED0C/2020/16599
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o nog3,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,06,05.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria de Fátima da Gonceição Gastro, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR MARIA DA GRAÇA
CERQUEIRA DE SOUSA ROLA
EDOC/2020/16605

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0g4,
apenas no original.
De sp acho d o S e n ho r P re sid e nte : " A Câm ara. 0 6. 03. 2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria da Graça Gerqueira de Sousa Rola, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR ANA PAULA DA COSTA
VIANAVIEIRA DA ROCHA
ED0C/2020/16607
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o nog5,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.03.2020'
Deliberaçäo:
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Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Ana Paula da costa viana vieira da Rocha, nos termos
informados.

CANDI DE APOIO AO ARRE N SOLICITADO POR MARIA IRENE COUTO
PINHEIRO FERNANDES
EDOC/2020/16613

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n096,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 06.03.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria lrene Couto Pinheiro Fernandes, nos termos
informados.

CANDIDATU DE APOIO AO ARREN DAMENTO SOLICITA DO POR MANUELA
CARVALHO DOS SANTOS
EDOC/2020t20200
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o nog7,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 25.0J.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria Manuela Carvalho dos Santos, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR MARLENE PATRíCA
FERREIRA RONDA
EDOC/2020t20209
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no96,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 05.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Marlene Patrícia Ferreira Ronda, nos termos informados.

CANDI DE APOIO AO ARRENDAMENTO ICITADO POR MARIA
ALBUQUERQUE PEREIRA MONTEIRO
EDOC/2020t20211

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no9g,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara. 0 5.03.2020,
Deliberaçäo:
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Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o ao arrendamento,
solicitado por carla Maria Albuquerque Pereira Monteiro, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR SUSANA PAULA
PEREIRA MARTINS FERREIRA
EDOC/2020t20218

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o n0100,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: " A Câmara. 25,03,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Susana Paula Pereira Martins Ferreira, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARREN O SOLICITADO POR MANUEL MESQUITA
PINTO

EDOC/2020t20222
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0101,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,25.03.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Manuel Mesquita Pinto, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR ANA FLORA
MAGALHAES DA ROCHA
EDOC/2020t20223

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0102,
apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 25.03,2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Ana Flora Magalhäes da Rocha, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APO]O AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR MANUELA AUGUSTA
PEREIRA AZEVEDO

ED0C/2020t20225
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0103,
apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara, 25.03.2020'
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Manuela Augusta Pereira Azevedo, nos termos informados.

CANDIDA TURA DE APOIO AO A DAMENTO SOLIC ITADO POR MARIAJ TEIXEIRA
VELOSO DE JESUS
EDOC/2020t20229

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0104,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 25, 03,2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria José Teixeira Veloso de Jesus, nos termos informados.

CANDIDA RA DE APOIO AO NDAMENTO ITADO POR MAN UEL ANTÓNIO
TEIXEIRA GONçALVES
EDOC/2020t20231
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no10S,
apenas no original.
Despacho do Senhor P re sidente : " À Câmara. 25.09. 2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solÍcitado por ManuelAntónio Teixeira Gonçalves, nos termos informados.

CANDI RA DE APOIO AO ARRENDAMENTO ICITADO POR MARIA HELENA
PINHEI RO PIRES GASP NICOLA
ED0C/2020t20234
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0106,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 25.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria Helena Pinheiro Pires Gaspar Nicola, nos termos
informados,

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOL¡CITADO POR CRISTINA MARIA
SAMAGAIO DA COSTA
EDOC/2020t20240

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no10Z,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 25.03,2020,
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o ao arrendamento,
solicitado por Cristina Maria Samagaio da Costa, nos termos informados,

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR ALEXANDRA CELESTE
DA SILVA BRAS

EDOC/2020120243

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0108,

apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.25,03,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Alexandra Celeste da Silva Brás, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR JÚL|A DA S¡LVA
TEIXEIRA
EDOC/2020t20245

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0109,

apenas no original.

Despacho do Senhor P residente : " À Câmara. 25.03,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Júlia da Silva Teixeira, nos termos informados.

çANDIDATURA DE APOLO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR FÁTIMA RAQUEL DA
SILVA BRAGA ROCHA

EDOC/2020120246

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n01'10,

apenas no original.

Despacho do Senhor P re sidente :' A Câmara. 25.03.2020'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Fátima Raquel da Silva Braga Rocha, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOL¡CITADO POR VÂNA FERNANDES
MOURA

ED0C/2020t20249
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0111,

apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 25,03,2020'
Deliberaçäo:
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Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por lvânia Fernandes Moura, nos termos informados.

CANDIDATU DE APOIO AO ARREN SOLICITADO POR MARIA AVELINA
SOARES FERNANDES
EDOC/2020t20304
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0112
apenas no original,
Despacho do Senhor P reside nte : " À Câm ara. 25.03. 2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria Avelina Soares Fernandes, nos termos informados.

CANDIDATU DE APOIO AO ARRENDAM ENTO SOLICITADO POR A MANUELA
PEREIRA PINTO
EDOC/2020/20306

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0113,
apenas no original.
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara. 25.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria Manuela Pereira Pinto, nos termos informados.

CANDIDATU DE APOIO AO ARREN SOLICITADO POR T ALEXANDRA
LAGE BRITES

EDOC/2020t20307
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no114,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 25.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Tânia Alexandra Lage Brites, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARREN O SOLICITADO POR MARIA DE LURDES DE
CASTRO OLIVEI MA
EDOC/2020/20308

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0115,
apenas no original,
Despacho do Senhor P reside nte : " À Câmara. 25, 03,2020,
Deliberaçäo:
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Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria de Lurdes de castro oliveira Lima, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAME SOLICITADO POR DEOL INDA MARIA DE
ALMEIDA MAGALHÃES
EDOC/2020t20311

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0116,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 25,05,2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Deolinda Maria de Almeida Magalhäes, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SO LICITADO POR C ALBINO
TAVARES FERNANDES

EDOC/2020t20312
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no1jT,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 25. 03, 2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por César Albino Tavares Fernandes, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARREN O SOLICITADO POR MARIA
MOREIRA OLIVEIRA MENDES SOUSA
EDOC/2020t20313

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no11B,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 25.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por lsabel Maria Moreira Oliveira Mendes Sousa, nos termos
informados.

PEDIDO DE ISENCAO DO P ENTO DA TAXA DEVIDA PELA UTI DO
MUNICIPAL NO E

NOVENTA E NOVE EUROS E QUATRENTA E QUATRO MOSì. ITADO PELO
PARÏIDO SOCIALISTA
ED0C/2020t17894
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Foi presente o assunto referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no11g,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 17,05.2020,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa devida pela utilização do Pavilhão Municipal da Lavandeira, no valor de
€799,44 (setecentos e noventa e nove euros e quatrenta e quatro cêntimos),
solicitado pelo Partido Socialista, nos termos informados,

PEDIDO DE ISENCÄO DO PAGAMENT O DE TAXAS PELA UTIL DA PISCINA

{

MUNIC IPAL DA GRANJA. A DAVID GONCALVES FON SECA E SILVA. NO DE €605,00
EU O PORDA ECA E

EDOC/2020/9449
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0120,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 17.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da
taxa devida pela utilização da Piscina Municipal da Granja, no valor de
€605,00 (seiscentos e cinco euros), solicitado por David Gonçalves Fonseca
e Silva, nos termos informados.

EDIDO DOP DE DE PI
MERC NUNES HO NO

o SOL ME
CARVALHO
EDOC/2020/9005

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o noi21,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 17.09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa devida pela utilizaçäo de piscinas municipais, para o ano 201g.2020, no
valor de €200,00 (duzentos euros), solicitado por Mercês da Rocha Nunes
Monteiro Carvalho, nos termos informados,

Æ\
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CONTRATO DE CELEBRAR lclPlo DE
c ICAL DE

FINANCEIRO AO N "1 04 2020"
MONT MIL EU
EDOC/2019172703
Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0122,
apenas no original.
O ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.

AGUDA. SUSPEN MESES EJU
EDOC/2020/19590

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocóp¡a sob o no12ï,
apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 01.04.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a suspensäo do pagamento da renda
durante os meses de maio, junho e julho de 2020, nos termos informados.

ENCERRAMENTO DAS PISCINAS MUN]CIPAIS - ANULAçÄO DAS MENSALIDADES Dos
UTENTEE REFERENTES AOS MESES DE MARÇo. ABRIL E MAIO E MANUTENÇÄo DAS
INSCRIÇOES

ED0C/2020t20891
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no124,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 01.04.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, anular as mensalidades dos utentes, referentes
aos meses de Março, Abril e Maio de 2020, mantendo ativas as respetivas
inscriçöes, creditando as aulas pagas e näo lecionadas na respetiva ficha de
cliente, permitindo ainda que, caso os utentes o manifestem, serem
reembolsados dos valores pagos referentes àqueles meses, nos termos
informados.

D|REçAO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
PAGA PELA EMI

RU DO, NO VALOR DE € €129,41 (CENTO E AEUM

ffiæ
Certificado

Class¡ficação: Públ¡co
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ENTIM POR P - PARTICI E CONSULT
LDA
ED0C/2019t15464
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no121,
apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 01.04.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a devoluçäo da taxa paga pela emissão
da licença especial de ruído, no valor de€,129,41(cento e vinte e nove euros
e quarenta e um cêntimos), solicitado por PARGECON - Participação,
Gestäo e Consultoria, Lda, nos termos informados.

DA TAXA CIAL DE

DA LINHA
SANTO D'ESTE IN DE

PE

TOTAL
DE €404.260. (QUATROCENTOS E OUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA EUROSI.
SOLICITADO POR ZAGOPE - CONSTRUCÖES E ENGENHARIA. S.A.
EDOC/2020t12520

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0126,
apenas no original.
O ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.

PEDIDO DE CERTIDAO DE CON STITU DE REGIME DE COMPROPRIEDADE.

,,

DA "EMP E EXECU

ADO ALBE BEIRO
IX

EDOCt2020t8347
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no121,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara. 24, 03,2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,
aprovar a emissäo de certidão de constituiçäo de regime de
compropriedade, solicitado por Carlos Alberto Moreira Ribeiro - Proco 7t20
- CERT, freguesia de São Félix da Marinha, nos termos informados.

PEDIDO DE CERTIDÃO DE CONST ITUI DE REGIME DE COMPROPRIEDADE.
soL ICITADO POR SOFIA DEM CORREIA GUEDES . PRO c0 1364/20 -
CERT. FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2020/19789

^
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Foi presente o assunto referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no'128,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 23.03.2020'

Deliberaçäo
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/psD,
aprovar a em¡ssão de certidäo de constitu¡çäo de regime de
compropriedade, solicitado por sofia de Morais Correia Pereira Guedes -
Proc.1364/20 - CERT, freguesia de Arcozelo, nos termos informados,

PEDIDO DE ELA O
NO VALOR

AESEI 6-PL.
LICITADO P

ED0C/2020t20481
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no12g,
apenas no original.
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara. 24.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,
aprovar o pedido de reduçäo do pagamento da taxa devida pela ocupação
do espaço público, no valor global de €24.786,90 (vinte e quatro mil
setecentos e oitenta e seis euros e noventa cêntimos), em 50% , referente ao
Proc.o 5169/16 - PL, freguesia de Säo Félix da Marinha, solicitado por
Construtora Secular, S.A., nos termos informados,

DO PAGAMENT DO ESP
DE €807 E SETE

PROC.o 102 FREGU

DOM Nro
EDOC/2020t20485

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0130,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara, 24.03,2020'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,
aprovar o pedido de reduçäo do pagamento, em 50%, da taxa devida pela
ocupaçäo do espaço público, no valor global de €807,30 oitocentos e sete
euros e trinta cêntimos), Proc.o 1021118 - PL, Uniäo de Freguesias de

ESP

fr
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Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado pelo condomínio do prédio Rua
João de Deus, nos termos informados,

PEDI DOP DAT OCUP
OBAL DE NHENTOS PROC.0

5180/1 SANTA PEDRO DA
POR IODOP . SR. DE

ED0C/2020 t',19491

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0131,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 19.05.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,
aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa devida pela ocupaçäo
do espaço público, no valor global de €580,00 (quinhentos e oitenta euros),
proc.o 5180/19 - PL, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da
Afurada, solicitado pelo Condomínio do Prédio sito na Travessa Senhor de
Matosinhos, 125, nos termos informados.

EDIDO DOP AXA DEVI DO ESP
()MDE

DE1 NOV E €1.920 E VINTE
0 3839/19 - DEF AMUDE E

SITO NA
329/335
EDOC/2020t20717
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no112,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 25.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,
aprovar o pedido de reduçäo do pagamento, em 50%, da taxa devida pela
ocupaçäo do espaço público, com andaimes de 16,00 m de comprimento e
2,00m de largura, pelo prazo de 12 meses, no valor global de €1,g20,00 (mil
novecentos e vinte euros), Proc.o 3839/19 - PL, Uniäo de Freguesias de
Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado pelo Condomínio do Prédio sito na
Rua Aureliano Lima, n0 329/335, nos termos informados.

{
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TAXA DEVIDA PELA OCUP

P BLICO, COM TAPUMES DE 88,()()M DE COMPRIMENTO E 2,()()M DE LARGURA. PELO
P D MIL E OITO

COM GRUA DE 23 M DE COMPRI PRAZO DE 12

EUROS PROC.0

DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARA
E A.

EDOC/2020120725

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0133,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 25.03,2020'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,
aprovar o pedido de reduçäo do pagamento, em 50%, da taxa devida pela
ocupaçäo do espaço público, com tapumes de 88,00m de comprimento e
2,00m de largura, pelo prazo de 12 meses, no valor de €19.008,00 (dezanove
mil e oito euros), bem como, o pedido de reduçäo do pagamento, em 50%,
da taxa devida pela ocupaçäo do espaço público, com grua de 23,00m de
comprimento e 1,20m de largura, pelo prazo de 12 meses, no montante de
€600,00 (seiscentos euros), Proc.o 4461118 - PL, Uniäo de Freguesias de
Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado por IRMAOS BORGES
IMOBILÁRIA, S.A., nos termos informados,

PED¡DO DE I DO PAGAMENTO DA TAXA D DO

MONTANTE DE

DUZENTOS E OITO EUROSì. PROC.O 3652/17 - PL - UNñO DE FREGUESIAS DE SANTA

ED0C/2020120721

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0134,

apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara,25.03,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa devida pela 1a prorrogaçäo do prazo para ocupação do espaço público,
no montante de €2.208,00 (dois mil duzentos e oito euros), proc,o 3652117 -

^
afcet:
Ë,.""
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PL, uniäo de Freguesias de santa Marinha e são pedro da Afurada,
solicitado pela Santa casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia, nos termos
informados.

IDO DE P DEVI DOE P
NO P U DE

FREG soLt
SUPERIO E INSTITU DO

EDOC/2020/19799

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no135,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 23.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da
taxa devida pela ocupação do espaço público, no valor de €90,00 (noventa
euros), proc.o 266119, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da
Afurada, solicitado pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do lnstituto
Politécnico do Porto, nos termos informados,

PE TO DA OCUP
NO 00 ENTOS E VIN

PROC.0 I U DEFREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO P SO

{

00 o

A

PELA 4A - IMENT
EDOC/2020t21278
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o n0136,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, J1.03.2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,
aprovar o pedido de reduçäo do pagamento, em 50%, da taxa devida pela
ocupação do espaço público, no valor de €9.828,00 (nove mil oitocentos e
vinte e oito euros), Proc,o 3888/19, União de Freguesias de Mafamude e Vilar
do Paraíso, solicitado pela 4a - Empreendimentos, Lda, nos termos
informados,

PEDIDO ISENCÃO DO P DA TAXA DE PUBLICIDADE ''PAINEL POSTE

ADO

o 4511 FREG
ESE

IA DE VILA
HARES E

CASA DA
EDOC/2020/8580

^
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Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no137,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 24.03.2020'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da
taxa de publicidade "Painel Monoposte de Dupla Face", no montante de
€960,16 (novecentos e sessenta euros e dezasseis cêntimos), Proc.o 45/19,
União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, solicitado pela Santa Casa
da Misericórdia de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENçAo DO PAGAMENTO DA TAXA DE pUBLtCtpADE. NO MONTANTE pE

€0s,os (Sesserut4 e cluco euRos e clruco cÊruÏmost. pRoc.o ¡golo¿. soucnRoo
pem RssocnçÃo oe souoArueoAoe soclRL oos loôsos oe cR¡lloel_o
EDOC/2020t20952
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no138,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 27, 03, 2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da
taxa de publicidade, no montante de €65,05 (sessenta e cinco euros e cinco
cêntimos), Proc.0 390/04, solicitado pela Associaçäo de Solidariedade Social
dos ldosos de Canidelo, nos termos informados.

PEDI DE ISEN

1065/17-CERT-U NHA E
DOS SANTOS F

ED0C/2020/20500
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0139,

apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.25.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
- Reconhecer que a fraçäo autónoma designada pela letra J, do prédio sito
na Rua da Carvalhosa, nos 127,151,171,183,185, Rua Serpa Pinto, nos 6, 44,
60, 76 e Avenida Ramos Pinto, nos 80, 118, 136, 148, da União das Freguesias
de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, descrito na 1a Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n0 3036 e inscrito na matriz
predial urbana sob o no 7069, está localizado em Área de Reabilitaçäo Urbana
ARU Cidade Gaia e foi objeto de uma intervençäo de reabilitação, para

4
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efeitos dos n's 1 e 2 do art' 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, no âmbito
do processo no 1510/18;
- Aprovar a em¡ssäo de certidão;
' comunicar este reconhec¡mento ao serviço de Finanças da área da
situaçäo do edifício ou fraçäo;
' Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada, após aprovação
da Exma Câmara,

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁR|O DA TESOURARIA, que se anexa no final por fotocópia sob o no
140, apenas no original.
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas e 15 minutos, o Senhor Presidente da Gâmara

declarou encerrada a reuniäo, da qual se etaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos

termos do disposto no n0 1 do art.o 34.0 do CPA, e no n.o 1 do art.o 57o. do Anexo I da Lei n!lïl2013,
de 12 de Setembro, com as devidas alteraçöes, bem como do n.o 1 do art.o 11.0 do RegÍmento da

Câmara Municipalde Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de201g.01.21.

E eu, , Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e

Sec ria da presente äo, a subscrevi.

O Presidente da Câmara,

t
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