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ATA N,O 01

REUNñO PÚBLICA DE CAMARA REALIZADA

EM 04 DE JANEIRO DE2O2l POR VIDEOCONFERÊNCN

AUSÊNCAS JUSTIFIGADAs Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART'. 39 DA LEt N.o 7st20i3DE 12 DE
SETEMBRO, COM AS DEVIDAS ALTERAçÖES:

- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro

PRESENTES:

'o senhor Presidente da câmara, prof. Dr, Eduardo vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng.. Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
- A senhora vereadora, Dra. Maria Erisa vieira da silva cidade oliveira
' o senhor vereador, Dr. José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr, Elísio Ferreira pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes

PRESIDIU À REUUIRO:

'o senhor Presidente da Gâmara, prof. Dr, Eduardo vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNñO:

'A Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 16 horas e 30 minutos

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 52 minutos
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VILA NOVA DE

H
CÂMARA MUNIcIPAL Ata n'01 - Reunìõo PtiblÍca

De 04 de janeiro de 2021

PRESIDÊNCWVE REAçAO
DA O23DA

LI
DEZE DE 2020
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 23 da reunião pública de Câmara,
real¡zada em 21 de dezembro de 2020,

oLo EN

DE DE DE R. COSTA
E INCL DE

20. DE VERBA
ED0C/2020/65536
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara, 29. 1 2,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o reforço de verba do Protocolo de Cooperação celebrado
entre a Direçäo Geraldos Estabelecimentos Escolares, a Câmara MunicipaldeVilaÎova de Gaia,
o Agrupamento de Escolas Dr, Costa Matos, o lnstituto de Desenvolvimento e Inclusäo Social-
lDls e a Associaçäo de Escolas 20, nos termos informados,

D|REçAO MUN|C|PAL DE ADMINTST E FINANçAS
CEL REO DE VILA EO

DE
SUP EO 1 DESIG KID'

MONT E TOTAL D E €45.000.00 (QUARENTA E ctNco MtL EUROS)
ED0C/2020t76579

G \\l,t

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 1g,12,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Gaiense - Comunicaçäo e Eventos, Unipessoal, Lda, para apoio
financeiro no âmbito da criação de um suplemãnto mensal do jornä1, durante o ano de i021,
designado "O Gaiense Kid's", no montante total de €45,000,00 (quarenta e cinco mil euros),
nos termos apresentados.
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RATO DE P A OM DE GAIA
co

MONTANTE
MI

ED0C/2020/76630
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 18.12,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato de Patrocínio a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e Diálogos lrreverentes - Comunicação e Eventos, Unipessoal, Lda, para
apoio financeiro à realização do ciclo de conferências "Gaia Hoje", no montante total de
€62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos euros), nos termos apresentados.

DIREIT DAP ESSÁRN
DELFIM DE LIMA - 3A FASE
EDOC/2020t50782
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 2J. 1 2.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, aprovar a aquisição por via do direito
privado da parcela P, necessária à Requalificaçäo da Rua Delfim de Lima, i. Fase, seguintes
termos:
"1 'Pagamento da indemnização de€,22.785,00 (vinte e dois milseúecenúos e oitenta e cinco
euros) de acordo com aprovado em Reunião de Câmara de 17/0g/2018, e;
2.- A entidade expropriante obriga.se a:

Colocação de um sinal vertical de proibição de estacionamento depesados na Rua do
Cruzeiro;

Execução de acesso automóvel com colocação de portão de correr, junto do timite de
poente do terreno na Rua do Cruzeiro;

Execução de muro em pedra em toda a extensão da propriedade confinante com a Rua
Delfim de Lima e Rua do Cruzeiro, no seguimento do muro vizinho, com uma altura
aproximada de 1,75m."

12 AVEI
DlA12 DEZEMBRO 2020. sol O PELO FUTEBOL CLUBE GAIA
EDOC/2020/74690

É \tq

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.29.12,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor de €1g8,12 (cento e noventa e oito euros e doze
cêntimos) para deslocaçäo a Aveiro, no dia 12 de dezembro de 2020, solicitado pelo Futebol
Clube de Gaia, nos termos informados.

ffiffi
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DE RE EN DE VIAT VALOR
ROS E SETE

19 DE DEZEMBRO DE 2O2O.SOLICITADO PELO FUTEBOL CLUBE DE GAIA
EDOC/2020/75839

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Z, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.29,12.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor de €904,07 (novecentos e quatro euros e sete
cêntimos), para des¡ocação a Évora, no dia lg de dezembro de 2020, solicitado pelo Futebol
Clube de Gaia, nos termos informados.

DE MUNICI
€326 E VIN

DEZEMB soLl CLUBE A
ED0C/2020/76996
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 29. 1 2,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 70% do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor de €326,80 (trezentos e vinte e seis euros e oitenta
cêntimos) para deslocaçäo a Coimbra, no dia 19 de dezembro de 2020, solicitado pelo Clube
Atlântico da Madalena, nos termos informados.

IREçÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚB

4

E

UTI

IME

UN LHERME
Lrc0s
A RUA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 15.12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a alteraçäo da postura municipal de trânsito na Rua
Guilherme Faria, entre a Rua Divisäo e a Travessa do Tanque, freguesia de Säo Félix da Marinha,
nos termos informados,

UES

NA

LIX DA

ST E OCOMA
D RO- DE MA

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no o¡ginal
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15.12.2020,
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Deliberaçäo:

EDOC/2020t70424

MUN DE
EDOCt2020t4718

PAL
VI
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De 04 dejaneiro de 2021

GULPI

q

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura mun¡c¡pal de trânsito na Travessa de S. Miguel.o.
Anjo, entroncamento com a Rua do Espinheiro, Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, iruer t
Crestuma, nos termos informados.

MUNI RUA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 15.12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar as posturas municipais de trânsito na Rua Oliveira Barros e
na Rua Castro Portugal, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo pedro da Afurada, nos
termos informados

s cHnQu¡ons e run nul o¡s cHnQueons _
rnecuÈ
EDOC/2020t74516

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 15.12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar as posturas municipais de trânsito na Travessa das
Chaquedas e na Rua das Ghaquedas, freguesia da Madalenà, nos termos informados.

-U REG

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 15,12,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito na Uniäo de Freguesias de
Gulpilhares e Valadares, nos termos informados.

IT RRO R-UN AMUDE

ED0C/2020t70310
Foi presente o documento referido,em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no o¡ginal.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 15,12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito no Bairro Cabo Mor, Uniäo
de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.

ffi#Classif¡cação: Público
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Foi presente o documento referido,em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1b, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: ,À 

Câmara. 15.12,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito na Rua António Sérgio, no
entroncamento com a Avenida da República, Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e Valãdares,
nos termos informados

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente:"Aprovo, À câmara, para ratificaçao.2g.12,20i0,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de2g.12.2020 que aprovou
a antecipaçäo de verba, de forma a efetuar-se o registo da faturação pendente e räalizär-se o
devido pagamento, nos termos informados,

EM ED

DE €1

Foi presente o documento 
ff.fdg,glgpígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o,no 17, apenas no original.

Despacho do Senhor presidente: "À Câmàra, 10,12,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta euroé¡, solicitaðo por António Júlio Correia,
nos termos informados.

FERN TIMA
€130 00

Foi presente o documento 
9te1io9,919pígrafe, 

que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente:,À Câmãra. 10,12.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta euros), solicitádo-por Fernanda Fátima Freitas
Meneses, nos termos informados.

ffi#Clâsslficação: Público
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P DE ¡SE DOP NO
ICENTO TRINTA EUROSì. OLICITADO POR MARIA LA SALETE PEREIRA RIBEIRO JESUS
ED0C/2020t16523
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 1g, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 15,12.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta euros¡, solicitadó por Maria La Salete pereira
Ribeiro de Jesus, nos termos informados.

PED N TAXA NO
OETRI ADO

EDOC/2020/11350

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 10.12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta euros¡, solicitadõ por Maria Fernanda Ferreira
Martins, nos termos informados.

AD
RAFER

TE

OM

EDOC/2020t77513

P NDO O
2020 A DE

O ANT DEP

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: ,À 

Câmara. 21,12,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a alteraçäo do acordo de pagamento apresentado pela ACD
Gulpilhares, suspendendo o pagamento mensal devido (Csó0,õo), desde agosto de 2020 até
agosto de 2021 (13 prestaçöes), prolongando assim, por igual päríodo, o ãnterior acordo de
pagamento, nos termos informados,

94NP1D4TVRA DE APO soLlctTADo poR MARLENE pE JESus mero coulnHo
EDOC/2020/76351

Foi presente o documento referido,em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente:,À Câmãra, 29.12,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Marlene de Jesus Melo Coutinho, nos termos informados.

ffi#
Cert¡ficado
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CANDIDATU RA DE APOIO AO ARRE NDAMENTO SOLIC ITADO POR ROSA LUÍSA PACHECO
ED0C/2020/38044
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no original,
Despacho do Senhor Preside nte : " À Câmara. 29. 1 2.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovaro estorno do apoio ao arrendamento, no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva, na sequência da desistência da candidatura de Rosa Luísipinto
Pacheco, nos termos informados.

APOI tco 0Do UNICIP +
NA VIEIRA

MOREIRA

EDOC/2020t76814
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 29,12,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência ðocial,
solicitado por Ana Cláudia Vieira Moreira, nos termos informados.

PE BITO +l - EIXO DE
ONA ctT ELISAB

MOITA MEIRELES
EDOC/2020t78540
Foi presente o documento referido.em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 29.12,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Maria Elisabete Pinto Moita Meireles, nos termos informados.

D|REçÄO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
P ODA tcl

NO
M NT TRO ESSE PROC.0

-U DE POR
MANUEL OLIVEIRA PEREIRA
ED0C/2020/68793

clA

PE

E

L

E

Foi presente o documento 
l.f.ld9.?Tepígrafe, 

que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no original
Despacho do Senhor presidente:"À Câmàra. 15,12.2020,

ffi#
Cert¡ficado

EME POR ANA
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Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençåo do pagamento da taxa municipal de
urbanizaçäo, da taxa de emissäo do alvará de licença de obrãs, da taxa de concessão da
autorizaçäo de utilizaçäo e da taxa de apreciaçäo da atribuiçäo do número de polícia, no valor
global 

!9 !a,53a,64 (quatro mil, quinhentos e trinta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos),
Proc.o 3105/20 - LEG, Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, solicitado por Jorgã
Manuel Oliveira Pereira, nos termos informados.

DE CE E DE PROP clT
LVA - DE SANDI RE

DEP

CRESTUMA
EDOC/2020t74765
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 10.12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a emissäo de certidäo de constituiçäo de regime de
compropriedade, solicitado por Ana Rita Lopes da Silva - Proco 6420n0 - CERT, Uïn¡ao Oe
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.

CE D POR
DOS P LDA - 6293t20 -

AVINTES

EDOC/2020t74773

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:'À Câmara. 10.12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a emissão de certidão de constituicäo de reqime de
compropriedade, solicitado por SENTIDOS PARALELOS - MEDIAçÄO lmóAtLÁRA, LDA
Proco 6293/20 - GERT, freguesia de Avintes, nos termos informados.

AXA M DEU NOV

EUROS
MADAL CITADO

DUARTE

EDOC/2020/75055

DE

Foi presente o documento referido.em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29, apenas no original
Despacho do Senhor Presidenfe; "A Câmàra. 10,12.2020,

ffi#Classificaçâoi Prlblico
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa
municipal de urbanizaçäo, no valor de €6,086,82 (seis mil, oitenta e seis euros e oitenta e dois
cêntimos)e indeferir o pedido de isençäo ou redução da taxa pela emissäo do alvará de licença
de obras, Proc,06638/19 - PL, freguesia da Madalena, solicitado por Alcino Sousa Duarte, nos
termos informados,

DE RED DA DEU VALOR
0 SEU AC

V DE DE VALOR D NOVENT
15- DE DE POR

EI GAIA CRL
ED0C/2020t75041
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 10,12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 80% do pagamento da taxa
municipal de urbanizaçäo, no valor de €382,40 (trezentós e oitenta e doís ãuros e quarenta
cêntimos) e indeferir o pedido de isençäo da taxa de licença de emissäo do alvará de licença de
obras, Proc.04293/15,- PL, Uniäo de Freguesias de Grijó e 

-sermonde, 
solicitado por CFSJMGE -

cooPERATlvAAcRicoLA DA FE|RA, s. ¿ono DA MA-DE|RA, cAlA E ESplNHo iRL, no, termos
informados.

PEDIDO DE RE DO PAGAM NTO DA TAXA MUN ICIPAL DE URBAN

P

IL
U

TAXA DE E EMI

URBAN

NO VALOR DE

c NTI

E

VINTE
00

ED0C/2020t75024

PE

E OIT E

DA AF soL

IS EU

LI

-PL-
SBY S RESIDE

54 E E EN

MI otT

UE

AE

DE

NOV

TRINTA E

E SEIS

SANTA

.688

cs
N

E

DE €4I

PROC

U

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 10,12,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa
municipal de urbanizaçäo, no valor de €148.806,54 (cento ã quarenta e o¡to m¡1,-oitocentos e seis
euros e cinquenta e quatro cêntimos), reduçäo em 50% do pagamento da taxa de compensação
urbanística, no valor de €132.688,99 (cento e trinta e dois millseiscentos e oitenta e oito euros
e noventa 9 19ye cêntimos), redução em 50% da taxa de licença de obras de urbanizaçäo, no
valor de €41.806,20 (quarenta e um mil, oitocentos e seis euroi e vinte cêntimos) e indäferir o
pedido de reduçäo da taxa de emissäo do alvará de licença de obras de urbanizáçäo, no valor
de €290'00 (duzentos e noventa euros), Proc. 5697/09 - PL, Uniäo de Freguesias'Oe Santa
Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado por SBYUMóVEIS RESIDENCES pOnfUCAL, SA,
nos termos informados.

ffiffiClass¡ficâção: Público
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IMI E 0

EDRO SOLICIT LTON

EDOC/2020/66146

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 15,12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Reconhecer que, em virtude da conclusäo das obras éfetuadas no âmbito do processo no

2559117 e da apresentaçäo do certificado energético no SGE227960133, que a fraçäo ,,R',,

sita na Rua do Ghoupelo, no 749, Piso 3, com dois lugares de estacionamento nó piso.1
e um compartimento técnico, sito no piso 0, da União de Freguesias de Santa Maiinha e
Säo Pedro da Afurada, descrito na 1a Conservatória do Regiéto Predial de Vila Nova de
Gaia sob o no 5371120110609 e inscrito na Matriz Predial Urbana sob o no T2g7,foi objeto
de uma ìntervençäo de reabilitaçäo urbana, para efeitos de isençäo de lMl e lMT, nos
termos das alíneas a) e c) do n0 2, do artigo 450 do Estatuto dos Beñefícios Fiscais (EBF);

2' Aprovar a emissão de certidão, nos termos da minuta anexa à lnformaçäo no 1g66ì/20,ã
de 2020,10.20;

3' Envio ao requerente da certidão urbanística peticionada, após aprovaçäo pela Câmara
Municipal,

4' Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edifício ou
fração.

PEDIDO DE LICENCIAME TO REFERENTE AOS PROC N0185/20. 206120.207t20 8 208t20
EDOC/2020t77959

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no o¡ginal
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 21.12,2020,
O ponto foi retirado da ordem de trabalhos.

EDOC/2020t78285
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no o¡ginal.
Despacho do senhor Presidente: "Aprovo. À câmara, para ratificaçao. 23,12,20i0,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor president e de 23.12.2020, que:
1' Aprovou o adicional ao contrato nos termos informados e respetivos' äne*os,
nomeadamente:
i. os trabalhos complementares resultantes de circunstâncias näo previstas, nos termos do
n0 2 do_artigo 3700 do CCP, no montante de €31.593,43, acrescido de IVA à taxa legal em vigor
e autorizar o respetivo cabimento;
ii. os preços dos trabalhos de espécie diferente dos previstos no contrato;

ffi#
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iii. os trabalhos a menos, cfr, previsto no artigo 3790 do CCP, no valor de €3.7S8,4S, acrescido
de IVA à taxa legal em vigor e autorizar o respetivo descabimento e estorno dos respetivos
documentos contabi lísticos ;

iv. a prorrogaçao do prazo por '12 dias, de acordo com o artigo 374.0 do CCp, e o plano de
trabalhos ajustado;

2 - Aprovou a minuta do adicional ao contrato,

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁR|O DA TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original.
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 52 minutos, o Senhor Presidente da Câmara declarou

encerrada a reunião, da qual se elaborou 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 570, do Anexo I da Lei n! 7512013,de 12 de setembro, com as

devidas alteraçöes, bem como do n.o I do art.o 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,

aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de201g.01.2'1.

E eu, , Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e Secretária

da reuniäo ,asubscrevi.

0 Presidente da Câmara,

A..^,\

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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