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REUNIAO PÚBLlcA DE GAMARA REALIzADA No sALAo NoBRE Dos pAços Do coNcELHo DE vtLA

NOVA DE GAIA EM 10 DE JANEIRODE2O22

PRESENTES:

'0 senhor Presidente da câmara, prof. Dr, Eduardo vítor Rodrigues
' 0 senhor vereador, Eng.' patrocínio Miguel vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora, Dra, Marina Raquel Lopes Mendes
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Canceia Moura
'o senhor vereador, Dr. José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr, Dário Soares Freitas da Silva
'A senhora vereadora, Enga. paula cristina Martins carvalhal
' o senhor vereador, Eng.. Rui Manuel Alves da Rocha pereira
- O Senhor Vereador, Arq, José Valentim pinto Miranda
- 0 Senhor Vereador, Dr, Elísio Ferreira pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Célia Maria Mendes Correia

Ata n'01- Reunião Ptiblica
De 10 dejøneìro de 2022

AUsÊNchs JUSTIFIGADAS Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART', 39 DA LEt N.o 75tz01gDE t2 DE
SETEMBRO, COM AS DEVIDAS ALTERAçÖES:

- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes

PRESIDIU À N¡UU¡NO

'0 senhor Presidente da câmara, prof. Dr, Eduardo vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNIAO:

- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, Dra. Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 1S horas e 05 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 0g minutos,
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VILA NOVA DE
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De 10 dejaneíro de 2022

{PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉUO NO 1

! Senhor Vereador, Dr' José Joaquim Cancela Moura apresentou um voto de pesar pelo falecimento do
Senhor Manuel Rodrigu-es dos Santos (doc.1), ex-Presidente da Junta de Freguesia de Grijó, devendo o mesmo
ser comunicado à Família,
,VOTO 

DE PESAR
Faleceu, no passado dia 20 de dezembro, Manuel Rodrþues dos Sanfos.
Mais que a saudade, ficará a memória de atguém que se entregou à causa púbtica e se dedicou à sua comunidade.
Foi presidente da Junta de 

.Freguesia de Griió durante B anos, õntre 19Bg e'1997, distinguindo-se pela sua capacidade de trabatho e do
exemplo na defesa intransigente, em proldos lnferesses das genfes que representou.
Militante de base do PSD, desde sempre , foi uma referêncii e um convicio defensor da causa social-democrata, mas sobretudo um
homem genuíno, que amava e servia a sua terra, com a autenticidade que todos lhe reconheciam.
um percurso de vida que queremos relevar neste momento em evocarmos a sua memória.
Nesfes fermos,

Partilhando o sentimento d9 dor, propõe-se gue a Câmara Municipatde Vila Nova de Gaia detibere um voto de pesar pelo falecimento
de Manuel Rodrigues dos Sanfos, endereçando as condolências á famítia, aos amþos e a fodos os que com ete privaram, numa úttima
homenagem e reconhecimento pelo exemplo de parlicipação cívica e cidadania.
Vila Nova de Gaia, 10 de janeiro de 2022.
0 Grupo de vereadores do PSD na câmara Municipatde vita Nova de Gaia,,

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Manuel
Rodrigues dos Santos (doc.1), devendo o mesmo ser comunicado à Família.

PRESIDÊNC
IVA N0

EMI MB 2021 DA EM 20
DEZEMBRO DE 2021
Foram presentes os documentos referidos em epígrafe que se anexam no final por fotocópia sob o no 1, apenas
no original,
Deliberaçäo:

Deliberado p.or unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 25 da reuniäo (extraordinária) de
Câmara realizada em 13 de dezembro de 2021 e a ata no 26 da reunião (pública) de Câmara
real¡zada em 20 de dezembro de2021.
A Senhora Vereadora, Dra. Célia Maria Mendes Gorreia, näo votou a aprovaçäo da ata no 25
da reuniäo (extraordinária) de Câmara de 13 de dezembro de 2021, em virtude de näo ter
participado na mesma.

cAN4ARA MUNIcIPAL

EN TA
VERMEL O, FREGUESIA DE AVINTES

uíu

EDOCI2021/45566
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 da câmàra: "À câmara, 17,12,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
'1' aprovar e aceitar a cedência gratuita das parcelas de terreno identificadas na

Declaraçäo de Cedência ao Domínio público Municipal;
2. Aprovar a respetiva avaliaçäo.

^
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UM

DE LICIT

ME

{
ORDO ENTRE OS P EIROS NACION DO PROJETO ..COOPERATIVE

REETS". NO BITO DO

8.PT.T
CEL RADO EM 06 E JUNHO DE 2019
ED0C/2022l859
Foi presente o docume¡to referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara, 05,01,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo entre os Parceiros Nacionais do projeto
"cooperative streets", no âmbito do GRANT AGREEMÉNT
INE¡úCEF/TRAN/M2o18/17966342018.PT.TM.0099-S, ACTTON N.2018.PT.TM.0099.S,
celebrado em 06 de junho de 201g, nos termos apresentados,

DES IA ,.D

uzx 0
DA EU TE LOPE

EDOCI2021/99185

N
FU

Foi presente o docume¡to referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no o¡ginal,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A câmara, 05,01,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado_ por unanimidade, aprovar a doaçäo pela Fundação Serralves e integraçäo no acervo
da Casa Museu Teixeira Lopes, da serigrafia autenticadade Juliäo Sarmentq reproduzindo a
obra "Dias de escuro e de ruz il fiano) 1990", nos termos informados.

CED GRAT

OCEANUS
ED0C/2021/98155

DO

EDOCt2022t741

ctN

IAL U POR

RO 3a

IN L DIA

Foi presente o docume¡to referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: ,,À 

Câmara. 05.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo Brazäo, para
um espetáculo musical " O Livro da Marianinha", a ter lugar no dia 28 de janeiro ¿e'iOZz,
solicitado pelo colégio oceanus, nos termos informados.

D DE S.A.

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 da Câmàra: "A Câmara para conhecimento. Oi¿.Ot.ZOZZ.,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues apresentou um Louvor à Sra. Diretora
Municipal de Administração e Finanças pelo trabalho desenvolvidoia empresa munlc¡pJlgr6 O; öJ;, ;;.permitiu. restabelecer a relaçäo forte e a tranquilidade financeira entre as duas instituiçöes (Cãmara Municipal e
lgy?t de Gaia), que foi decisiva na reestruturação financeira da empresa municipal,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento,

DAE MU

Class¡f¡cação: Público ffi#
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Foi presente o docume¡to referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara para conhecimento. 0i4.0t,2022.,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhec¡mento,

lL4¡!0= 
pE ATtVtpApE uruonçno on ¡uveruruoe

EDOCt2022t847
Foi presente o documerto referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara para conhecimento. 0i5.01,2022.,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

GE

HA P

DE

POR

DITAL AP

CAN

A

E FIGU

EI
P

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no o¡ginal,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara, 05,01,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado_por unanimidade, aprovar os critérios subjacentes à CANDIDATURA - EDITAL
"OFERTA PUBLICA DE AQUlslç¡o oe tMóvEts pARAtMeLEMENTAçÄo DE pRoJeros ¡olMelro -oo tNVEsTtMENTo RE-c02.101 pRocRAMA DE Apolo Ao AcESSo Ã
HABITAçAO - AVISO DE PUBLIC|TAçAO No 01/C02.101t2021 - COMPONENTE 02 -
HABITAçÄO", nos termos apresentados, sendo que, posteriormente, e após o necessário
cabimento,..será o assunto apresentado novamente aos órgãos autárquicos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

DIREçÄO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAL E CARREIRAS
DA

IDAT DI
RP

T

Foi presente o documerto referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmàra: "À câmara. 03.01.2022,,,

Æ
aacefT-

Ëoo"""

DO E 02.101 - DE
01 02 - HAB- coM

DICA

DE DADE PARTIR DA

Class¡f¡cação: Público
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De l0 tle jøneiro ¡le 2022

Deliberado por unanimidade, autorizar o recrutamento do candidato que vier a figurar no 20
lugar na ordenaçäo final da lista unitária de ordenação final dos cand¡datos apiovados no
procedimento concu.rsal comum para constituiçäo de relaçäo jurídica de emprego público
por tempo indeterminado, para a carreira geral de assisténte operacionat ltrolhia¡,'para a
Divisäo de Mobilidadg e Transportes (Próc.32/2021), a partir da data da consolidaçäo
definitiva da mobilidade intercategorias, do trabalhador Joaquim Conceiçäo Rocha Almeida,
nos termos informados,

EDI

DE

NI P

ED oct2021t92640

PEDI

ALD 5
E DA
8DOCI2021t77200

TOT

DEG
EDOC12021t78072

REçAO MUN|C|PAL DE ADM|N|ST E FINANçAS

E EU

BL DIA EZE 1 PELA
RAL TRRI

DE DE UTI DE VIA
AE E CIN

E OUT 2021

RAS M

OEU
7DE SOLICIT

NO

AOP

NICIP

PARA D

I

Foi presente o docume¡to referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 1 , apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 17.12.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €38,03 (trínta e oito- euros e três cêntimos), pära
deslocação ao Pingo Doce/Avenida da República, no dia 0g de dezembr o de 2021,s01¡c¡iaoo
pela Associaçäo Social, Recreativa e CulturalTRRIM TRRIM, nos termos informados,

OR
E

1 .cD

Foi presente o docume¡to referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no '12, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A câmara, 29,12,2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €2-61,05 (duzentos e sessenta e um euros
e cinco cêntimos), ou seja, o valor de€147,7 (cento e quarenta e sete euros e setenta e quatro
cêntimos), para_d_eslocaçäo das equipas da Madeira (2), nos dias 16 e 17 de outubro de2021,
solicitado pela coLGArA - cDE, nos termos informados.

CUL

Foi presente o documerto referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no o¡ginal
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara, 29,12.2021,,,

Clâssif¡cação: Públlco ffi#
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Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas mun¡cipais, no valor total de €2¿8,06 (duzentos e q-'uarenta e o1o euros
e:eis cêntimos), ou seja, o valor de €138,64 (cento e trinta'e oito euros e sessenta e quatro
cêntimos), para deslocação a Sever do Vouga, no d¡a 17 de outubro de202l,solicitadò pela
Associaçäo Cultural e Desportiva de Gulpilhãres - HóQUEI1g44,nos termoj informados.

,5

VALODE
E

D'EST

E

GAIAS
0

EDOC/2021t87464
Foi presente o documerto referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 29.12.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €89,06 (oitenta e novã euros e seis cêntimos), pära
deslocaçäo ao.Gaiashopp¡ng, no dia 17 de dezembro de 2021, solicitado pelo Rgrupamänto
de Escolas de Vila d'Este (Escola Básica de Vila d'Este), nos termos informados.

IPAIS R

Foi presente o documerto referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 2g.12.2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor total de €94,21 (noventä ã quatro euros e vinte e um
cêntimos), para deslocaçäo ao Mar Shopping, no dia 16 de dezembr o de 2021,solicitado péla
Nuclisol- Jean piaget, nos termos informadós,

EDOC/2021t90977

E

AL
V

1
MAR

DED L DE VI
D'ESTE (EBl DE S. LOURENçO)
8DOC12021t94397

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 da câmâra: "À câmara, 29,12.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €83,91 (oitenta e três eùros e noventa e um cêntimós),
para deslocaçäo ao Mar Shopping, no dia 15 de dezembro de 2021, solicitado pelo
Agrupamento de Escolas de Vila d'Este (EB1 de S. Lourenço) nos termos informados,

Classificação: Público ffi#
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Foi presente o documerto referido em epigrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no o¡ginal.
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A câmara, 29,12.2021.',
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €l.ZOg,Zl (mil duzentos e nove euros e
vinte e sete cêntimos), ou seja, o valor de €811,49 (oitocentos e onze euros e quarenta e nove
cêntimos), para deslocação a Lagoa/Algarve, nos dias 18 e 19 de dezembro deào2l,solicitado
pelo Futebol Clube de Gaia, nos termos informados,

DE

c0SE

LI

Foi presente o documerto referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 29.12.2021,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor total de €41,65 (qúarenta'e'rr euros e sessenta e cinco
cêntimos), para deslocaçäo ao pingo doce / avenidà da república, no dia 16 de dezembro de
2021, solicitado pela Associação Social, Recreativa e Cultural TRRIM TRRIM, nos termos
informados,

EDOCt2021/95683

PEDI

ALD

EDOCI2021/80260

ODE DE UT

Foi presente o documerto referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 05,01.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €70¿,oo (setecenios e quatro euros), ou
seja, o valor de €457,80 (quatr_ocentos e cinquenta e sete euros e oitenta cêntimos), para
deslocação a Lisboa, no dia 02 de janeiro de 2022, solicitado pela Associaçao oesi'ortiva
Modicus de Sandim, nos termos informados.

ffi#
Certificado
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Classificação: Público
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Foi presente o docume¡to referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 29.12.2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
/- autorizar a celebração de escritura de expropriaçäõcom vista à aquisiçäo, por parte do
Município, para integraçäo no domínio público, da parlela de terreno com a área de 12',00 m2, a
desanexar do logradouro do prédio urbano sito no gaveto da Rua Delfim de Lima, Zó6 e Rua
Sargento Barbosa, 9, 15 e 23, freguesia de Canelaã, descrito na Segunda Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 2168 - Ganelas elnscrito na matriz sob o
artigo 4332, pelo valor de € 1.023,00 (mil e vinte e três euros), a qual se encontra identificada na
planta do projeto de execuçäo da obra denominada "Requaliiicaçao da Rua Delfim de Lima.3.a
fase" a cor laranja e como parcela 13,
// ' aprovar a respetiva minuta da escritura de expropriaçäo.

206 E

E

o

E

EM

,,

VEIS A

MI

ATI
ONTRA

Foi presente o documento referido em epígrafe q
Despacho do Senhor Presidente da Câmàra:',À
Deliberaçäo:

uese anexa no final por fotocópia sob o n0 21 , apenas no original,
Câmara. 29.12.2021.'

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
A ' Adjudicar à empresa MJD - Metais Jaime Dias, S,A, pelo valor de 144,00€/tonelada
(centro e quarenta quatro euros/tonelada) a "alienaçâo, sob forma de sucata, de veículos
removidos da via pública que, de acordo com o Codigo da Estrada, se encontrem em condiçöes
legais de serem considerados adquiridos pelo Mun-icípio, bem como veículos municipais e
materiais ferrosos provenientes da atividade do Municipio, que durante o período contiatual,
venham a ser considerados dispensáveis, a ser executado peio prazo de vinte e quatro meses
ou até que o montante de receita proveniente da alienaçäo åtin¡a'o valor de € 7S.00b,00 (setenta
e cinco mil euros)", de acordo com as condiçöes do prócedimento e a proposta apresentada.
B - Aprovar a minuta do contrato,

ffi#
Certificado
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8DOCt2021t97074
Foi presente o docume¡to referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara, 21,12,2021,,
O SenhorVereador' Dr, JoséJoaquim Cancela Moura, disse que na presente urbanizaçä0, ao contrário de outras,
existe uma situação sui genens que com o tempo a Câmara teriå de tomar uma deliberaçã0, a qual requer alguma
equidade e que é o facto da Câmara ser proprietária de um conjunto de fraçöes e de haver, também, um conjunto
de particulares que såo proprietários de um outro conjunto de fiaçöes, Disée que na presente informaçä0, há um
Ónus de tornar inalienável, durante os primeiros 5 anos, por se tratár deste tipo de aquisiçöes e depois, á Cámara O
que fixa o valor total ou o valor máximo da venda, de acordo com a escritura. Que pensou que, faðe àquilo que era
as carências de habitaçã0, a proposta seria no sentido de adquirir, pelo que, perguntou se o valor apresentado
corresponde exatamente ou teve em conta o valor máximo definido peia camaia,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues, disse que na informação já consta o
cabimento para aquisiçä0, pelo valor definido näo pelo vendedor, mað, pelos valores definidos na Lei, eue aquilo
que é hoje presente à Câmara, é a ratificaçäo da decisäo de exercer o direito de preferência, porque ele caducava
no dia 31 de dezembro, pelo que, pessoalmente terá aprovado o exercício direito de preferência nas condiçöes aqui
refe_ridas, sujeito, hoje, a ratificação da Câmara Municipal,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o exercício do direito de preferência pelo preço e nas
condiçöes apresentados pelos requerentes, da Fraçäo D de um edifício sito na praceía euinta
da Marroca n.o 144, r/c com o n.o 004, btoco 2, do prédio urbano em regime de propriedade
horizontal, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Nova dé Gaia sob o n3 414,
da freguesia de crestuma e inscrito na matriz sob o artigo u.í859 da uniäo de Freguesias de
Sandim, Olival, Lever e Crestuma que teve origem no artigo U - 807 da extinta frãguesia de
Crestuma, p9!o preço de 53.000,00 (Cinquãnta e trêJmil euros), comunicando.se ao
requerente tal intenção, nos termos informados,

E

Foi presente o docume¡to referido em epÍgrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 30.12,2021.,
Deliberação:

Deliberado-por_unanimidade, aprovar a devoluçåo das taxas pagas através dos documentos de
receita n0 3448, 3726 e 972712020, nos termoi informados.

CE E EA
HU

DEI 0,

Foi presente o docume¡to reJerido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmâra: "Aprovo. À Câmara, para ratificação. 22.12.2021,,

Class¡ficação: Público ffi#
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EDOCt2022t69

P DE
..REABI

EDOCI2021/50916

EDOCt2022t766

SAME N RDEN

M

6
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor presidente de 22.12.2021 que
aprovou o Acordo de Colaboração celebrado entre o Municipio de Vila Nova de Gaia e a
Associaçäo Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, tendo em vista a
instalaçäo de um Centro de Vacinaçäo COVID-19, no montante de €10.00ôO,OO 1Ar. mit euros),
os termos apresentados.

Ala no 0I- Reunião Ptiblica
De I0 de janeiro ¡le 2022

PAGA

oTE 1"

LI
EM

LO

Foi presente o docume¡to referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmàra: "A câmara. 0s.01,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o processamento de novas ordens de pagamento e emissäo
de novos cheques (quando aplicável), para pagamento de despesa autoi¡zãoa e näo paga em
2021, nos termos informados.

DA
CAD

Foi presente o docume¡to referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no o¡ginal,
Despacho do senhor Presidente da câtmára: "A câmara, 03,01.2022,"
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, informou ter uma discordância de fundo
sobre a interpretaçäo dos serviços, mas que, naturalmente, votará de acordo com a leitura jurídica que sustenta
0 parecer,

o Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que, de acordo com o parecer, pensou que a
conclusão seria para deferir a questäo do reequilíbrio, porque o parecer fala na alteraçäo anormal e imprevisível
das circunstâncias, as quais estäo previstas no CCP, Disse que ioda a situaçäo poderå envolver um determinado
lpg 9. questöes preocupantes para o interesse público, nomeadamente, para as obras.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de reequilíbrio financeiro apresentado pelo
empreiteiro executor da obra "Reabilitação Energética do Empreendimento Rosa Mota -Canelas
/Lotel",pelosfundamentosconstanteioaintormaçaojurídióano21,g6/DcAJRM de1gt0gt2021,
nos termos informados.

DO o OND -2021

Foi presente o docume¡to referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câi¡mára: "À câmara. 05,01,2022.,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

ffi#Classificação: Público
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d)Aprovar a minuta de contrato;
e) Autorizar a notificação
adjudicatário, para prestação

máximo, ou seja, de 55.056,50€,

graduado em 40 lugar
valor de 1Yo do preço

y4
CÀMARA MUNICIPAL Ala n'01- Reuníão Ptíblica

De I0 dejaneíro de 2022

D!REçÄo MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTURAS E ESpAçOS PÚBLßOS

4
NE EM DE TURAL ct0s DOM
LA GAIA - CONTI

ED0C/2021t25315
Foi presente o docume¡to referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câtmara: "Aprovo. À Câmara, para ratificaçã0. 21.12.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor presidente de 21.12.2021 que
aprovou, nos termos informados, o seguinte:
a) A declaração da intençäo da caducidade da adjudicaçäo à entidade EDp Comercial -
Comercialização de Energia SA, pelos fundamentos referidos no ÊDOCt2O2lt2SglS e
consequente notificação para efeitos de audiência prévia, concedendo.se prazo, nos termos do
disposto no n.02 do artigo 86,0 do CCP, para pronúncia, relativamente à näo apresentaçäo de
documentos de habilitaçäo, em conformidade com a alínea a)do n.o 1 do artigo g6,odo CCp e de
cauçäo estabelecida pelo n.0 1 do artigo g1,o do Código dos Contratos públicos, revisto e
republicado pelo Decreto-Lei número 11j.8t2017, de g1 de
agosto, na anterior redação da Lei número 90t2021,de 21 de maio e
b) A declaração da caducidade definitiva da adjudicaçäo pelos fundamentos invocados, caso
o adjudicatário não invoque fundamento válido passível de demonstrar que a falta/atraso não
lhe é imputável.

No caso previsto no ponto b) e na eventualidade de o adjudicatário não invocar quaisquer
fundamentos válidos que comprovem que a falta não lhe é imputável, submete.se ao Sr.
Presidente que profira:

c) A decisäo de adjudicação ao concorrente graduado em 4.o
lugar, a empresa PH Energia Lda. com o NIF 513.239.7g1, nos termos do n.o 4 do
artigo 86.0 do CCP, pelos preços unitários apresentados com a sua proposta até
se esgotar o preço contratual máximo de 1.101.130,08€, valor ao qual acresce
lvA à taxa legal de 23o/o, ou pelo decurso do prazo contratual fixado;

do

de

concorrente

caução no
e novo

contratual

rUM - U¡¡¡ÃO DE FREGUESIAS
DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOCt2o21/90002

Foi presente o documerto referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmára: "À câmara, s0.12.2021,,
Deliberaçäo:

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

Class¡f¡cação: Público ffi#
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EDOCt2021/33852

RA

þt
{

DE

Ata no 0I- Reunìão Pública
De 10 dejaneiro de 2022

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no orlginal,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 03.01.2022.,
Deliberaçäo:

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

NA

DA

IANO LI DE

A RUA

UA

PAL D S .UN

.UN

UES
E SEIXEZELO

EDOCt2021/53469
Foi presente o docume¡to referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 31 , apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 0s.01.2022.,
Deliberação:

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

RA
MAFAMUDE E VILAR DO SO

IXEI G

EDOCt2021/54659
Foi presente o documerto referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no o¡ginal.
Despacho do senhor Presidente da câ|màra: "À câmara. 0s.01.2022.,
Deliberaçäo:

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

lctP T D

DA

Foi presente o documerto referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no o¡ginal.
Despacho do senhor presidente da câ|mára: "A câmara. 03,01.2022.,
Deliberaçäo:

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

EDOCI2021/95106

UN

ED0C/2020/59450

RA RUA

EE

Foi presente o documerto referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no original
Despacho do senhor presidente da câimára: "À câmara. 0J.01,2022.,
Deliberaçäo:

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

FREGUESIA DA MADALENA
EDOCI2021/58416

Foi presente o documerto referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 3b, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câimára: "A câmara, 05.01.2022,,

FNAIP

Class¡f¡caçâo: Público ffi#
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Deliberaçäo:

8DOCI2021t54477

ÊDOCt2021/93280

EDOCt2021/94550

M IN

ELIMI EN

EDOCI2021/89517

ADA D ILIT ENE NDIM

MONT

PEC IRCU ARA

M

€

Ats n" 01- Reunìão Públicu
De 10 dejaneiro de 2022

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

BLI 0c
DE VI DE

Foi presente o documento referido em epígrafe q
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À
Deliberaçäo:

uese anexa no final por fotocópia sob o n0 36, apenas no original.
Câmara. 05,01,2022.'

Deliberado por unanimidade, aprovar as propostas contidas nos pontos i) a iv)da ata subscrita
pelo júri, nos termos informados.

Foi presente o docume¡to referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no o¡ginal,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 03,01,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanrmidade, aprovar a prorrogaçäo do prazo, por mais 60 dias, prevendo.se a
conclusão dos trabalhos da empreitada a 04t02t2022, bem como, os novos planos de
trabalhos, mäo'de.obra, equipamento e faturaçäo, nos termos informados.

tA 04.

LOS PE

RIJÓ -

R

Foi presente o documerto referido em epigrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente da Câmára: ,'À 

Câmara. 0J,0. .2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a prorrogaçäo do prazo, por 90 dias, prevendo.se a
conclusäo dos trabalhos da empreitada a ZSrcfiZOZ2, bem'.äro, o plano de trabalhos
(sentido lato), mantendo'se o cronograma financeiro inicial para efeitós dä revisäo de preços,
nos termos informados.

EE DE

1

E.N AV. D

Foi presente o docume¡to referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmára: "À câmara, 0J,01.2022.,

fr

coD
TA DO

DA RE
IDO A

Classificaçãot Público aacef?-
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Deliberaçäo

DE

APOI

8DOC12021t98254

DE AP

8DOCI2021t97362

DE
EDOCt2021/97938

NO DO

H
fAla n" 01- Reunião PtÍblica

De 10 dejaneiro de 2022

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, aprovar
o pedido de emissäo d91{o!zaçäo especial de circulaçáo para os veículos pesados com as
seguintes matrículas: AH'26'M0 para permissäo de circulaçäo no interior da zona delimitada
9Itl._U1 (lC1' lC2), rotunda de Santo Ovídio, Avenida da Rópública, Avenida Vasco da Gama
(E.N.222) e Av, D. Joäo ll (vLg), várido atêl1t12tz02z, nosteimos informados.

DIREçAO MUN|C|PAL PARA A TNCLUSÄO soctAL
N Âur Ntcr + INC

ILVA

Foi presente o docume¡to referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no o¡ginal,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A câmara. 29.12.2021.'
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 Socia-¡, nos
termos informados,

MU

ANGEL

MEN

+ E

Foi presente o documerto referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câi¡màra: "À câmara. 2g.12,2021.,
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 Socia-¡, nos
termos informados.

gAlDl=qaTURA DE APoIO GAIACUIDADOR, SOLIC|TADA poR LUZTA DA BOANOVA DA STLVA FREITAS
CORREIA

8DOCI2021t97925
Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmira: "A câmara, 29.12.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a CandÍdatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 2g.12,2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoío GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

A POR

ERG

Classificação: Ptiblico ffi#
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EDOC12021t97943

EDOCI2021/97950
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EDOCt2021/97965
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POR
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sÉ or

y+

{

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A câmara. 29.12.2021.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADoR, nos termos
informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmira: "À câmara. 29.12.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Gandidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

MES

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 2g.12.2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados,

9å^NP1D|LU,,RA DE APolo TTADA poR MARTA soRArA TET¡E¡RA DE sousA
8DOCI2021t97957

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmira: "À câmara. 29,12.202. .,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no original
Despacho do senhor presidente da câmira: "À câmara, 29.12.2021,;
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 49, apenas no o¡ginal.
Despacho do senhor presidente da câmira: "À'câmara, 29,12,2021.,

clâssificação: Público ffi#
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EDOCt2021t97970

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no b0, apenas no o¡ginal
Despacho do senhor Presidente da câma,ra: "À câmara. 29.12.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Gandidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

VILA NOVA DE

DE
EDOC|2021/98056

M
{

cÄMARA MUNtctpAL Ata no 0l- Reunião Ptiblica
De I0 dejaneÍro de 2022

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

%\PIDATURA DE APO oR, soLlclTADA PoR JUDITE tsABEL RopRlcues oe orveln¡
FELIX

soL POR USTI DE

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara.29.12.2021.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

CANDI DE IO GAIACUI SOLI ADA POR DE FÁTI DA CUNHA RIM
EDOCt2021/98064

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 29,12.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados,

PO LU EIRA

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no o¡ginal
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "À câmara. 2g.12,2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados,

EDOCt2021/98066

ALMEIDA
ÊDOC|2021/98070

MARIA IA

Foi presente o documento referido em epigrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmira: "À câmara, 2g.12,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

f\
Classificação: Público a)cell

\od"" #



6 tld\VILA NOVA DE

CAMARA MUNICIPAL

TU

EDOCI2021/98071

CANDI

!+
{

Atø n'01- Reunião Ptiblìcu
De 10 dejøneiro de 2022

SOL POR RATA

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 55, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmãra: ,,À 

Câmara, 2g.12.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

DATURA DE lo IDADOR. SOLICITADA MARIA INA DOS SANTOS MART rNs
EDOCt2021/98074

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se angla 
1o final por fotocópia sob o no 56, apenas no original

Despacho do senhor Presidente da câmira: "À câmara. 2g.12.2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

DE
EDOCI2021/98078

ADA GUI co IRA

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 57, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 29.12.2021,;
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Gandidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados,

CANDIDATURA DE APOIO s0Ltc PORVÍTOR MANUEL GU EDES IRA
EDOCI2021/98082

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 5g, apenas no o¡ginal
Despacho do senhor presidente da câmira: "À câmara, 29.12.2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

ITDE GA RA

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 59, apenas no original
Despacho do senhor presidente da câmira: "À câmara. 29,12.2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

EDOC|2021/98089

DI DE
EDOCt2021/98093

to

fr

SAN

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no fln¿l por fotocópia sob o no 60, apenas no original
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À'câmara. 29.12.2021,,

#Classificação: Ptiblico aaceÍ.-
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DE
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

RA LICIT EDA SAN
FERNANDES

EDOCt202t/98106

DI E so POR MES
EDOCI2021/98125

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no original

Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 2g.12,2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 2g.12.2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

!|4NPID4TURA DE APOIo GAIACUIDADOR, SOLTCTTADA poR AUGUSTA ROMANA CORRETA MORETRA
TAVARES
EDOCI2021/98116

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 2g.12.2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados,

ADA DO

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmala: "A câmara. 29.12.2021.;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

IT MAN LVA

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no original
Despacho do senhor presidente da câmua: "À'câmara. 29.12.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados,

Classificação: Público ffi#
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Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara, 29,12,2021.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados,

G LIX

EDOC/2021/98150

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 29,12,2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe,que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no original
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: ,,A 

Câmara, 29.12.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

RO

ITE DA

EIRA

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmira: "À câmara. 2g,12.2021,;,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados,

o

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas no o¡ginal
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 29,12.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

SOL

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmira:,,À Câmara. 29.12.202i.,

^
Classificaçãoi Público aaceÍ?-

%oon""



CÄMARA MUNICIPAL Atø n" 0I- Reuníão Ptíblìce
De I0 cle janeÍro de 2022

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

9A!?I=D4TURA DE APOIO LICITADA POR TERESA CLOTILDE GERQUEIRA DA SILVA
PEREIRA

EDOCI2021/98186

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmala: "À Câmara. 2g.12.2021.;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

DI E POR AR NHEI
EDOC12021/98190

6 tldt

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 29.12.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Gandidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados,

VILA NOVA DE

DE
EDOC|2021/98194

DATU
EDOC12021/98198

EDOCI2021/98440

!4

{

NGAI ADA

soL POR cRtsTr REI

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "À câmara. 2g.12.2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 75, apenas no original.
Despacho do senhor presidente da câmira: "À câmara. 29,12.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

0 RA

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas no o¡ginal
Despacho do senhor Presidente da câmua: "À'câmara, 2g.12.2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

ffi#
Certif¡cãdo
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EDOCI2021t98449

TU APOI
EDOCI2021/98891

CANDIDATURA

þ4

f
A

ED0C/2021/98445
Foi presente o documento referido em epígrafe,qlg se angla ry fr¡al por fotocópia sob o no 27, apenas no o¡ginal
Despacho do Senhor Presidente da Câmua: ,'A'Câmara. 

29.12.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados,

Atø no 0I- Reuniäo Ptiblica
De 10 de janeíro cle 2022

DE

DE NOG

Foi presente o documento referido em epígrafe,qlg s. angla ryJ,-n r por fotocópia sob o no 7g, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmira: "À'câmara. 29,12.2021.;
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

DA
PINTO FERREIRA
8DOCI2021t98772

D

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 79, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmua: ,'À'Câmara. 

2g.12,2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADgR, nos termos
informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe,que se anexa no fin¿l por fotocópia sob o no g0, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À'câmara, 29,12.202.,.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

APOIO UI soLtcrr POR ANA ROSA DE RAE
EDOCt2021/98895
Foi presente o documento referido em epígrafe,que se anexa no fin¿l por fotocópia sob o no g1, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmua: "À'câmara. 29.12.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIACUIDADOR. SOLICITADA POR GRACINDA MARGARIDA RODRIGUES
LOPES

Foi presente o documento referido em epigrafe,que se anexa no final por fotocópia sob o no g2, apenas no original,Despacho do senhor Presidente da câmara:"À'câmara. 2g.12.2:021.,

EDOCI2021/98911

ffi#
Certificado
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EDOCI2021/98916

Foi presente o documento referido em epígrafe,que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 29.12.2021,;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

VILA NOVA DE

TU

EDOCt2[z,lt98922

IDA
EDOCt2021/99296

DI

EDOC/2021/99302

H
CÄMARA MUNIcIPAL Ata n'01- Reuníão Ptúblícu

De I0 dejøneiro de 2022

Deliberaçäo: {
Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

SOLI R MARI co tRo
FERNANDES

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câma¡ra: "À câmara. 29.12,2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Gandidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

ITADA MA

EMíLIA

APO POR MOU

EDOCI2021/98926

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no Bb, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 2g.12.2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

SOL R DA SIL IRA

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: ,,À 

Câmara. 2g.12,2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no gZ, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmira:"À câmara,2g.12,2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados,

ffi#Classificaçãoi Público

Cefr¡ficâdo
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EDOCt2021/58663

EDOC|2021/63039
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I
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Ata no 0I- Reuníão Ptiblicu
De I0 dejøneìro de 2022

Foi presente o documento_refeddo em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no gg, apenas no or¡ginal,0 presente assunto é retirado de disculsäo, em virtude de já ter sido deliberado no ponto 6g da presente
ordem do dia.

CITADA RIA

PORTU

EDOCt2022t725
Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 89, apenas no original
Despacho do senhor presidente da câmira: "À câmara. 05,01.2022.;
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados,

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no g0, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmira: ,,À 

Câmara. 05,01.2022,;
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio GAIACUIDADOR, nos termos
informados,

VES

DE DA

^

€7.1

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no g1, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmara: "À'câmara, 29.1 2.2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isenção do pagamento de taxas urbanísticas,
no valor global de €7.194,76 (sete mil cento e noventa é quatró eúros e setenta e seis cêntimos),
solicitado por Fernando Rodrigues silva, nos termos informados.

UI

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 92, apenas no original.
Despacho do senhor presidente da câmira: "À câmara. 2g.12,2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de estorno do apoio económico no âmbito do
Programa Municipar Gaiacuidador, nos iermos informados

classifiqação: Pribiico aacer?-q,r""
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Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no g3, apenas no o¡ginal,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 29.12.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento das taxas pela utilizaçäo
das piscinas municipais para o ano de 2021t2022, no valòr ãe €420,00 (quatroòentos e vinte
euros), solicitado por Maria La Salete Pereira, nos termos informados.

D DU

MIL EU

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 94, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmira: "À câmara. g0.12.2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado p_or unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento das taxas pela utilizaçäo
da Piscina Municipal de Lever, aos elementos efetiv-os da GNR de Lever, durante os meses de
janeiro a julho de2022, no valor de €3,864,00 (três mil oitocentos e sessenta e quatro euros), nos
termos informados.

ENT

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 95, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmara: 'À DMAF. À câmara, 03i,.01,2022.;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o protocolo de apoio desportivo a celebrar entre a Fundaçäo
do Desporto_e o lVlunicípio de Vila Nova de Gaia, tendo .r u¡rtr a implementaçäo de uma sala
de estudo digital no Centro de Alto Rendimento de vila Nova de Gàia, atravås uo erojrama
"Salas de Estudo Digitais nos Centros de Alto Rendimento (CAR)', no valor de €10,000,00 (dez
mil euros), nos termos informados.

MINDA DE DE €1

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 96, apenas no original.
Despacho do senhor presidente da câmira: "À câmara. 05,01.2022,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido da isençäo do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, solicitado por Artur Alício Gomes Soares, nos teimãs informados.

Æ\
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Ëoon""

Classificaçãoi Público

Certif¡cado



6 rt,,,,-.r
VILA NOVA DE

CÂMARA MUNIcIPAL

M
PEDID ISEN P DAT PELA

ACMA -

DE

Ata no 01- Reunião Públìcu
De I0 cle janeiro de 2022

DA

LEMU

PRE

ROS

NICIP

N
6CUN UTE

DE

BOM

ADO

DE

E RO

8DOCI2021t97921
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Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no 97, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da cäma¡a: "A câmara, 05,01,2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela utilizaçäo
da Piscina Municipal Aurora cunha, aos utentes señiores da Ácmn - Associaião Cultural e
Musical de Avintes, entre 01,01 .2022e31.07.2022, no montante de€i 050,00 lmil e c¡nquenta
euros), nos termos informados.

DO SE
NO ENTO

EDOC/2020/79359

Foi presente o documento referido em epígrafe.que se anexa no final por fotocópia sob o no g8, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara, 0s.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa devida pelos
serviços prestados pelos Bombeiros Sapadores, no válor de ClOl,Ol (cento e sete euros e sete
cêntimos), solicitado por célia vasques, nos termos informados.

IA

DIREçAo MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
AXA LA

UES
IT U

DA
EN

Foi presente o documento referido em epígrafe,que se anexa no final por fotocópia sob o no 9g, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A câmara, 21.12,2021.;
o Senhor Vereador, Dr' José Joaquim Cancela Moura, perguntou se as prorrogaçöes também estão
enquadradas ao nível das isençöes das ARU's ou sã0, apenas, as ã[ibuiçOes de licenças.0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Víior Rodriiues, disse lue säo as licenças e as
prorrogaçöes.

Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, aprovar o
pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa devida pela prorrogáçao do licencíamento da
ocupaçäo de espaço público, no montante global de €3,003,s4 (três ñ'til-e três euros e sessenta
e quatro cêntimos), Proc.o 26119- PL, Uniäo de Freguesias de'Santa Marinha e Säo pedro da
Afurada, solicitado por GALCULUS COLOSSAL, LDA, nos termos informados.

ffi#

MILET
0 -UN
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Foi presente o documento referido em epígrafeque se anexa no finalporfotocópia sob o no 100, apenas no o¡ginal,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 21.12,2021., '

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, referiu-se ao presente ponto e ao seguinte, por uma
questäo de equidade, dizendo que os serviços propöem uma reduçäo de 50% uo i.qu.r.nte RTE SA e de g0%
à Cabelte, pelo que, no seu entender, existe uma falta de critério, bur o proposto tem em consideraçäo o facto
de se tratar de ARU's industriais, que são a "bitola" para este tipo de sitüaçöes, eue relativamente à RTE SA,
apesar do parecer falar na maior competitividade da unidade industrial, está-se a falar na criaçäo de um parque
de estacionamento para os funcionários e um outro para clientes, Relativamente à Cabelte, disie que o pedido é
relativo à realização de.obras, não especificando o que está em causa, pelo que, aos Vereadoräs Oa Aliança
Democrática nao lhes choca a utilizaçäo da isençäo de taxas como forma de incentivar a competitividade, a
criaçäo de emprego, etc, mas, estes são exemplos daquilo que muitas das vezes referem, ou seja, näo
conseguem perceber a disparidade que existe na análise dos pedidos,
O Senhor Vereador, Dr' José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, disse que, relativamente ao pedido da RTE
SA, o parque de estacionamento é tão necessário como uma unida-de industrial, þoiqr. o espaço onde está instalada
a unidade industrial tem arruamentos de dimensäo bastante reduzida, o que afeia a possibilidade de estacionamento
para os seus trabalhadores, pelo que, o parque de estacionamento é fundamental.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo em 100% do pagamento da taxa
municipal de urbanização, no valor de €51.153,66 (cinquenta e um mil irnio e cinquenta e
três euros e sessenta e seis cêntimos), ou seja, o vaior de €25 576,g3 (vinte e cínco mil
quinhentos e setenta e seis euros e oitenta e três cêntimos) e indef'erir o pedido de
isençäo/redyç1g do pagamento da taxa de emissäo do alvará de licença de obias, proc,o
1521117 --PL, Uniäo de Freguesias de Serzedo e Perosinho, solicitado por RTE, S,A., nos
termos informados.

DE
E

RI

D

E

E
1

EDOCI2021/98976

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 101, apenas no original
O presente assunto foi retirado da ordem do dia, para elaboração de um dossier que permita uma melhor
análise.

fr
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Foipresente o documento referido em epígrafeque se anexa no finalporfotocópia sob o no 102, apenas no o¡ginal
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À câmara, 2g,12.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado.por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, aprovar
o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa devida pelo licenciamento oa ocJfaao
do espaço público, no montante global de€1.711,80 (mil seìecentos e onze euros e oitenta
cêntimos), Proc.' 5245121- CP, freguesia da Madatenà, solicitado por cóÑsrlu-C$ð Viin
MAIOR 2, LDA, nos termos informados,
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Foipresente o documento referido em epÍgrafeque se anexa no finalporfotocópia sob o no 103, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 21,12.2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Reconhecer, em virtude da conclusão das obras ef-etuadas, para fim habitacional, no
prédio sito na Praia da Granja, Avenida Sacadura Cabral, na'fieguesia de São Félix da
Marinha, descrito na 1a Conservatória do Registo Predialde Vila Novã de Gaia, sob o no 2905
e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1670, da aludida freguesia, da vistoria
urbanística realizada no âmbito da qual o imóvelìbteve o nível de conservaçäo ,,excelente,,
e da apre.sentação do respetivo certificado energético, que o mesmo foi objeto de intervençåo
de reabilitaçäo, para efeitos de lMl e lMT, nos tãrmos e para os efeitos dai alíneas a¡a ciuo
n0 2, do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais;
2' Aprovar a emissão de certidäo, nos termos da minuta anexa à lnformaçäo no 15352/21,g;
3' Comunicar este reconhecimento ao serviço de Finanças da área da situaçäo do edifício;4' Enviar ao requerente, Mauro Jorge Goelho Matoi e Silva, a certidäo urbanística
peticionada.

o

URBANFROG. LDA
EDOCt2021/98978

Foi presente o documento referido em epígrafeque se anexa no final por fotocópia sob o no i 04, apenas no original
Despacho do senhor presrdenfe da câmãra: "À câmara. 2. .12.2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1- Reconhecer' em virtude da conclusäo das obras efeiuadas, nos termos do processo de
licenciamento no 1726t18, com licença de autorização de utilizaçäo com o no 212l21,emitida
em 2110612021, para o fim habitacional, respeitañte à fraçäo D e da vistoria urbanística
realizada no âmbito da qual o imóvel obteve o nível de conservação ,,excelente,, e da
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apresentaçäo do certificado energético respeitante à fraçäo D, emi¡do em 07/05/2021 e
apresentado junto do processo, que o edifício sito na Rua Luís de Camöes, no 40S, da Uniäo
de Freguesias de santa Marinha e säo Pedro da Afurada, sob o no 4416t20100714e inscrito
na matriz predial urbana n0 7346, da 1a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia,
foi objeto de intervençäo de reabilitaçäo, para efeitos de is-ençäo de lMl e lMT, nos termos e
para os efeitos do n0 2, do artigo 450 e, ainda, de deduçâo à coleta em sede de IRS
respetivamente do n0 4, alínea a) e do no 7, alínea a), todos do Èstatuto dos Benefícios Fiscais;
2' Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da.minuta anexa à lnformaçä o no 25104121,2;
3' Comunicar este reconhecimento ao Serviço de Finanças da área da situaçäo da fraçäo;
4' Enviar ao requerente, Abílio Jaime Marques Jacob, a ôertidäo urbanística peticionaãa.
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Foi presente o documento referido em epígrafeque se anexa no final por fotocópia sob o no 105, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara, 21,12,2021.n
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos ínformados, o seguinte:
1' Reconhecer, em virtude da conclusäo das obras efãtuadas no âmbito do processo no
639/20 e da apresentaçäo do certificado energético no SCE254180222, que o imóvel sito na
Rua Cândido dos Reis, no 813, 1o andar esqueido, da Uniäo de Freguesias de Santa Marinha
e São Pedro da Afurada, descrito na 1a Conservatória do Registo prõA¡al de Vila Nova de Gaia,
sob o n0 603/19890227 - C e inscrito na matriz predial urbana sob o no 5514, foi objeto de
intervenção. de reabilitaçäo, para efeitos de isençäo de lMl e lMT, nos termos das alínéas a) e
b)do n0 2, do artigo 450 do Estatuto dos Benefíóios Fiscais leef¡e de dedução à coleta em
sede de IRS nos termos da alínea a)do no 4 e dos nos 5 e 7 do artiio 710 do mlsmo Estatuto;
2' Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da minuta anexa à lnformaçã o no 2lilg1l21,1;
3' Comunicar este reconhecimgnto ao Serviço de Finanças da área da situaçäo da fraçäó;
4' Enviar ao requerente a certidäo urbanístiia peticionaãa.
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Foi presente o documento referido em epígrafeque se anexa no finalporfotocópia sob o no 106, apenas no original
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À câmara. 2g.12,2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Reconhecer, em virtude da conclusäo das obras efetuadas no âmbito do processo no
2559117 e !a aqpsentaçäo do certificado energético no SCE22794g431,válido atê24t06t2030,
que a fraçäo "G" do prédio sito na Rua do Choupelo no 677,da União de Freguesias de Santa
Marinha e Säo Pedro da Afurada, descrita na f ionservatóiia do Registo predial de Vila Nova
de Gaia, sob o no 5371 e inscrito na matriz predial urbana sob o no í2gT,da aludida Uniäo de
Freguesias, adquirida peta requerente Ana Deolinda Fernando saldanha pimenta à ,,MTc -lnvestimentos lmobiliários, Lda", titular do processo registado com o no 2559/17, que
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contempla a comun¡cação prévia de obras de edificaçäo de edifício destinado a habitaçäo
multifamiliar, ao abr¡go do Alvará de Licença de Obrai, Lote 2, do Alvará de Loteamento no

ItOp !e 11 de janeiro, foi objeto de intervenção de reabilitaçäo urbana, para efeitos de isençäo
de lMl e lMT, nos termos das alíneas a) e cido no 2, do artþo 450 do Estatuto dos Benefícios
Fiscais;
2' Aprovar a emissäo de certidão, nos termos da minuta anexa à lnformaçä o no 274g0t21,1;
3' Comunicar este reconhecimento ao Serviço de Finanças da área da sitiaçäo da fraçäó;
4' Enviar ao requerente a certidäo urbanístiia peticionaáa.
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Foipresente o documento referido em epígrafeque se anexa no final porfotocópia sob o no 102, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "A Câmara. 2g.12.2021.n
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:l' Reconhecer' em virtude da conclusäo das obras efãtuadas no âmbito do processo no
2559117 e da apresentaçäo do certificado energético no scE227966436, válido atê24106t2030,
que a fração "S" do prédio sito na Rua do Choupelo no 677,da Uniäo de Freguesias de Santa
Marinha e Säo Pedro da Afurada, descrita na 1u ionservatória do Registo predial de Vila Nova
de Gaia, sob o n0 5371 e inscrito na matriz predial urbana sob o no í2g7,da aludida Uniäo de
Freguesias, adquirida pela requerente Cláudio Manuel Espada Guerreiro à ,,MTC -lnvestimentos lmobiliários, Lda", titular do processo registado com o no 2559/17, que
contempla a comunicação prévia de obras de edificaçao dl edifício destinado a naniiaçao
multifamiliar, ao abrigo do Alvará de Licença de Obras, Lote 2, do Alvará de Loteamento no
2/08 de l1_de janeiro, foiobjeto.de intervenção de reabiliiaçäo uibrnr, para efeitos de isençäo
de lMl e lMT, nos termos das alíneas a) e cido no 2, do artþo 450 do Ëstatuto dos Benefícios
Fiscais;
2' Aprovar a emissäo de certidão, nos termos da minuta anexa à lnformaçä o no 2g1g6121,1;
3' Comunicar este reconhecimento ao Serviço de Finanças da área da situaçäo da fraçãé;4' Enviar ao requerente a certidäo urbanísticl peticionada,

P IMIE o1
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Foi presente o documento referido em epígrafeque se anexa no final por fotocópia sob o no 108, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "À'câmara. 2g.12,2021., '

Deliberaçäo;

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Reconhecer, em virtude da conclusäo das obras efãtuadas no âmbito do processo no
2559117 e da apresentação do certificado energético no scE227g45g3g, válido atê24t06t2030,
que a fraçäo "N" do prédio sito na Rua do Choupelo no 677,da União de Freguesias de Santa
Marinha e São Pedro da Afurada, descrita na f ionservatóiia do Registo predial de Vila Nova
de Gaia, sob o n0 5371 e inscrito na matriz predial urbana sob o no 7797,da aludida União de
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Freguesias, adquirida pelo requerente Óscar Grechi Martins à 'MTC - lnvestimentos
lmobiliários, Lda", titular do processo registado com o no ZSSgtlT, guê contempla a
comunicaçäo prévia de obras de edificaçäo de edifício destinado a haUitaçao multifamiliar,
ao abrigo do Alvará de Licença de Obras, Lote 2, do Alvará de Loteamento no 2/0g de 11 de
janeiro, foi objeto de intervençäo de reabilitaçäo urbana, para efeitos de isençäo de lMle lMT,
nos termos das alíneas a) e c) do no 2, do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais;
2' Aprovar a emissäo de certidäo, nos termoi da minuta anexa à lnformaçä o no 2g201t21,1;
3' Comunicar este reconhecimento ao Serviço de Finanças da área da sitlaçäo da fração; 

'

4- Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionaáa,
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Foi presente o documento referido em epígrafeque se anexa no final por fotocópia sob o no 10g, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. s0.12.2021.t
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Reconhecer, em virtude da conclusäo das obras efãtuadas no âmbito do processo no
2559117 e da apresentação do certificado energético no scE227g45o2g,válido atê24t06t2030,
que a fração "J" do prédio sito na Rua do Choupelo no 677,da Uniäo de Freguesias de Santa
Marinha e Säo Pedro da Afurada, descrita na 1'Óonservatória do Registo predial de Vila Nova
de Gaia, sob o n0 5371 e inscrito na matriz predial urbana sob o no 71gT,da aludida Uniäo de
Freguesias, adquirida pela requerente Mário Rui Gorreia dos Santos à ,,MTC - lnvestimentos
lmobiliários, Lda", titular do processo registado com o no 255gt17, guê contempla a
comunicação prévia de obras de edificaçäo de edifício destinado a traUitaçao multifamiliar,
ao abrigo do Alvará de Licença de Obras, Lote 2, do Alvará de Loteamento no 2/0g de 11 dejaneiro, foi objeto de intervengão de reabilitação urbana, para efeitos de isençäo de lMl e lMT,
nos termos das alíneas a) e c) !o no 2, do artigo 45o do Eltatuto dos Benefíclos Fiscais;
2' Aprovar a emissão de certidäo, nos termos da minuta anexa à lnformaçä o no 2g22iti1,1;
3' Comunicar este reconhecimento ao Serviço de Finanças da área da situaçäo da fraçäó;
4- Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada,
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Foi presente o documento referido em epígrafequ.e se aneÌa ry !i1al por fotocópia sob o no 1 10, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "À'câmara, 21.12.2021., '

Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençoes da Aliança Democrática, aprovar
a emissão de certidäo de constituição de regime de bompropriedade sobre o, pïédio,
identificados, nos termos da minuta ánexa à lnfõrmaçäo no zlgodl21,1 de 1gt12t2021.
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Foi presente o documento referido em epígrafeque se anexa no final por fotocópia sob o no 111, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "À câmara, 30.12.2021,il
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençoes da Aliança Democrática, aprovar
a emissäo de certidão de constituição de regime de compropried'ade sobre or' piédio,
identificados, nos termos da minuta anexa à Infórmaçä o no zgggitzl,l de 21t1212021.

8DOC12021t97972

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 12, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "À câmara, 03.01.2002.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar as medidas provisórias para a instalaçäo de
esplanadas 12022, nos termos apresentados.

T DEN

DAL
DI

E €20,649.00 (VINTE M IL SEISCENTOS QUARENTA E NOVE E SO LICITADO POR
ACE

EDOCI2021/97918

Foi presente o documenlo referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 13, apenas no original
O presente assunto foi retirado da ordem do dia.

GAIURB - URBANISMO E HABITAçÄ0, EM
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Foi presente o documento referido em epígrafeque se anexa no final por fotocópia sob o no 1 14, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À'câmara. 28.12.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cessaçäo da cedência de interesse público à Gaiurb,
EM da trabalhadora do quadro da câmara Municipal de Víla Nova de Gaia, paula cristina
Martins Soares Couto, com o no de ordem 2529, e por consequência, o respetivo regresso à
entidade de origem, nos termos do ofício no 225tCAde2g.1Z.à021 da GaiurO, Elvl,

BALANCO SOCIAL 4'T
ÊDOCt2022t973
Foipresente o documento referido em epígrafeque se anexa no final porfotocópia sob o no 115, apenas no o¡ginal,
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "A'câmara, 05,01,2022., '
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Deliberaçäo

A Câmara tomou conhecimento.

RESUMO DÁRO DA TESOURARIA
Deliberação:

A Gâmara tomou conhecimento.

Ata no 0I- Reunião Públictt
De l0 dejøneíro de 2022

DIVERSOS

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 'l 16, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "Aprovo, À Câmara para ratificaçao. 22.12.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor presidente de 22.12.2021 que
aprovou o acordo de cooperaçäo celebrado entre o município de Vila Nova de Gaia è a
Fedapagaia para apoio financeiro com vista a assegurar e respetivo funcionamento, durante
o ano 2021, nos termos apresentados.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 08 minutos, o Senhor Presidente da Câmara declarou
encerrada a reuniäo, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos do disposto
no no 1 do art'o 34.0 do CPA, e no n.o I do art,o 570. do Anexo I da Lei n: 7512013,de 12 de setembro, com as

devidas alteraçöes, bem como do n,o 1 do art.o 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,

aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de 2021.10.19.

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

da nte reuniäo,

O Presidente da Câmara,

t
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(Eduardo Vítor Rodrigues)

ffi#


