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REUNñO PÚBLIcA DE cÂMARA REALIZADA
EM 18 DE JANEIRO DE2021POR VIDEOCONFERÊNCIA

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 Joaquim Cancela
Moura
' 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, Dr. Duarte António Reis
Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto
Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel
Lopes Mendes

PRESIDIU À NrUUñO:

'o

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

SECRETARIOU A REUNñO:

'A

Diretora Municipal de Administração e Finanças, Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 1G horas

HORA DE ENCERRAMENTO: 1Z horas e 50 minutos
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVO NO 1
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, elogiou o desempenho
extraordinário da

equipa municipal que acompanhou o ato eleitoral de ontem.

Apresentou também um reconhecimento expresso aos nossos funcionários, que
também
recolheräo os votos dos munícipes confinados.

a partir de

amanhä

PRESIDÊNC
NI

N0

DE

04

R0 DE 2021

DE

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 01 da reunião pública
de Câmara
reaf izada em 04 de janeiro de2021.

Os Senhores Vereadores, Dr. José Joaquim Cancela Moura e Dr. Duarte António Reis
Besteiro
não votaram a aprovaçäo da ata da reunião de câmara de 04 de janeiro de 2021,em
virtude de
näo terem participado na mesma,

EDOCI2021t2577
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por
fotocópia sob o n0 2, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, para conhecimento.
1 1 .01 .2021'

Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.
DO
M

S
2021
EDOCI2021t2573
Foi presente o documento referido em epígrafej
se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original.
Despacho do senhor presidente da câmira: "À tu.e
câmara. 11 .01.2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a suspensäo do prazo para a inscrição
das entidades
beneficiárias de apoios públicos municipais no RBAM, át¿ gt de dezemb ro
de 2021,mantendo.
se a obrigatoriedade do cumprimento dos demais requisitos legais e regulamentares, nos
termos propostos,

EDOCt2021t2984
Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no
final por fotocópia sob o no 4, apenas no original.
Despacho do Senhor presrdenfe da Câmua: ,'À öâmara. 12.01,2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura ao Programa
Municipal ,,Juntas Mais Verdes,,,

nos termos apresentados,
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ED0C/2020t79502
Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas
no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 11,01,2021,

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo lnterinstitucionat a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia, a eBUPI - Estrutura de Mlssäo para a Expansäo do Sistema de
lnformaçäo Cadastral Simplificado e o IRN, 1.P,, no âmbito da candidatura apresentada pelo
município de Vila Nova de Gaia ao PO Regional Norte (Aviso Norte.62.2020-291, nos termos
apresentados,

NSM

BAG
NOM

EDOC/2020t79979
Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 11.01,2021,

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar a proposta de aceitaçäo de bens móveis doados pela
empresa BA GLASS PORTUGAL SA, a favor do município deVila Nova de Gaia, no montante de

€499,85 (quatrocentos
apresentados.

e noventa e nove euros e oitenta e cinco cêntimos), nos

DE

ELA

o

NOV

ITY TE

E

NO

termos

€267

SESSE

AE

EDOC/2020/79978
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Z,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: ,,À Câmara. 11,01.2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, ratificar a proposta de aceitaçäo de bens móveis doados pela
empresa UBIQUITY TECHNOLOGY, a favor do município de Vila Nova de Gaia, no montante de
€267,44 (duzentos e sessenta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos), nos termos
apresentados,
NCU

IP

NOVA
P

E

UE

DE

EDOCI2021t2459
Foi presente o documento referido em epígrafei que se anexa no final por fotocópia
sob o no B, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 12.01,2021,

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
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- aprovar o Iançamento do concurso tendente à concessäo
de apoios à participaçäo de cidadãos

no objetivo comum de captaçäo de imagens inéditas da cidade de Vila Nova de Gaia e que
posteriormente dará origem à publicaçäo de um livro, que se regerá pelo programa
de concuiso
em anexo e cujas candidaturas poderäo ser apresentadas entrsos dias 1'de fevereiro
de2021 a
31 de març o de 2021 , nos termos que melhor constaräo do anúncio do concurso;
- designar como membros efetivos do júri
deste concurso:
Bruno Marques

o
o
o
o
.

Dina Henriques
Gisela Magalhäes
lvo Teixeira
Patrícia Lopes
FI

Às

SH

D

VO

INUTA

AL

E

EUROSI

L

EDOCI2021t1662
Foi presente o documento referido em epígrafe¡
QUO se anexa no final por fotocópia sob o no 9, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A câmara. 13,01.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, atribuir a comparticipaçäo financeira às Associaçöes
Humanitárias
dos Bombeiros Voluntários, sediadas no concelho de Vila Nova de Gaia r rpioul a
minuta dos

respetivos protocolos, no montante total de €360,000,00 (trezentos e sessenta
mil euros), nos
termos apresentados.
NTO

DE

o

MAN
M

A

OD

TEND

MUM

STA O

A

EDOC/2020t77843
Foi presente o documento referido em epígrafe¡
QUg se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "À câmara, 13.01.2021,

Deliberaçäo:
por unanimidade, o aditamento ao Protocolo de Colaboraçäo
entre a Associação Gasa
-Deliberado
Comum da Humanidade e o Município de Vila Nova de Gaia, tendo ém vista
o apoio à cámpanha

que a Casa Comum da Humanidade está a desenvolver no âmbito
Aa UÑzs, no valor de

€10 000,00 (dez mileuros), nos termos apresentados,

P

E

(OITOCENTOS MIL EUROSI
EDOCI2021t2201
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por
fotocópia sob o n0 11, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmãra: "A Câmara. 13.01.2021'

Deliberação:
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Deliberado por unanimidade, o aprovar a dotaçäo orçamental para o ano de 2021
de€800.000,00
(oitocentos mil euros), relativa à gestäo do eixó do apoio ao arrendamento,
nos termos
informados.

DIREçAO MUNICIPAL DE GESTÄO DE PESSOAL E CARREI RAS
EDI
s
P

AN

SEG

REDES DE CO

E

EM

LOGIA

EDOCI2021t2953
Foi presente o documento referido em epígrafet
se an9¡1ry flnal por fotocópia sob o no 11,apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "À 9l-e
câmara. 12,01,2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, anular os procedimentos concursais gtz020,2ot2}20
e 2g12020, para
ocupaçäo de postos de trabalho nas áreas de economia internacional, segurança
informática em
redes de computador e metrologia, respetivamente, porquanto nos concursos
identificados, näo
existirem candidatos admitidos, o que impede a prossecução do procedimento,
conforme resulta
da alínea a)do n01, do artigo 300, da Portaria 12b-Nz01g,-de 30 de abril,
nos termos informados,

D|REçÄO MUN|C|PAL DE ADM|NIST RAçAO E FINANçAS
EM

P

ENTO

DE

E

EDOC/2021/1938
Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no
final por fotocópia sob o no 13, apenas no original.
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À öâmara. 11,01.2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, autorizar a emissäo de novas ordens
de pagamento e emissão de
novos cheques (quando aplicável), referentes a despesas autorizadas
e não pagas em 2020, nos

termos informados.

IuryA,SF.F!:UX0S

pE CA|XAEINTEGRAÇÃoDo

snloo

oE

o¡nÊncn

EDOCI2021t2351
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa
no f!qa! por fotocópia sob o no 14, apenas no original.
Despacho do senhor presidenfe da câmãra: "À öâmara. 1s.01.2021,
lntervenção do Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
e resposta do Senhor presidente da Câmara,
Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues.

Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes
do ppD/pSD, aprovar o mapa de
fluxos de caixa, nos termos da alínea i), do no 1, do artigo fuo oo anexo

I da Lei no 75t201ß,,'de 12
de setembro.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia
Municipal, para aprovaçäo, nos
termos da alínea a), do no 1, do artigo 250 do anexo I da Lei no 1512013,
de 12de setembro,
nomeadamente, a integração do saldo de gerência.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia
sob o no 1b, apenas no original,
EDOC/2o19t78870
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara, 11.01,2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, retificar a deliberaçäo de Câmara de 07/09/2020, passando
a constar

que, com vista à concretização do projeto de "Dotação de Ligaçöes
Mecânicas no Centro
Histórico", cuja candidatura foi apresentada pelo Município ao Aviso N0RTE.06.2016.f g. planos
Estratégicos de Desenvolvimento Urbano, no âmbito do Programa Regional
Norte
2020:

'aceitar a cedência ao domínio público municipal da parcela de terreno com a área de 4g5,00
m2, sita entre a rua Pereira da Costa (marginal fluvial) e a rua da Fonte
Nova, destinada á
instalação de uma escada rolante complementada por escadas convencionais, que garantam
I

a ligaçäo entre a marginalfluviale a rua da Fonte Nova, identificada na planta
de Intervençäo
lntegrada do Castelo De Gaia a trama vermelha e branca e com a letra A,
a desanexar do

prédio urbano sito na Rua Pereira da Costa, n.os 2 e 4 e Caia de Gaia,
freguesia de Santa
Marinha e Säo Pedro da Afurada, descrito na Primeira Conservatória do
Registo predial de

Vial Nova de Gaia sob o número 1457 -Santa Marinha e inscrito na matriz
sob os artigos 2363,
2364 e 6733;

ll . aceitar a celebraçäo da seguinte permuta:
a) o Município dá, à sociedade "THE FLADGATE PARTNERSHIP . VINHOS,
S.A,u, o prédio
urbano com a área de 71,00 m2, sito na Rua da Fonte Nova (Escadas da
Bica), da referida
freguesia de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, descrito na Primeira
Conservatória do
Registo Predialde Vila Nova de Gaia sob o número 5963. Santa Marinha e inscrito
na matriz
sob o artigo 7302, para acerto de estremas do prédio acima descrito, identificada
na referida
planta a trama azule branca e com a letra C;
b) em contrapartida, a sociedade "THE FLADGATE PARTNERSHIP . vlNHos,
s.A.,, dá, ao
Município de Vila Nova de Gaia, a parcela de terreno com a área de 64,00 m2,
localizada entre
a Rua Viterbo de Campos e a Rua da Fonte Nova, destinada á instalaçäo
de dois elevadores
e respetivo passadiço de ligaçäo entre eles, que garantam a ligação entre a Rua
da Fonte
Nova e a Rua Víterbo de Campos, a desanexar do pátio do prédio
urbano sito na Rua do prior,
n,0 99, naquela freguesia de Santa Marinha e Säo Pedro da
Afurada, descrita na Segunda
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 2469.
Santa Marinha e
inscrito na matriz sob o artigo 2431, identificada na indicada planta a trama
de cor vermelha
e branca e com a letra B.
lll . aceitar que o Município se comprometa a:

a) assegurar a execuçäo dos remates e acabamentos na ligaçäo com as construções
adjacentes na propriedade da sociedade 'THE FLADGATE PARTNERSHIp.
vlNHos, s,A.";
b) reparar quaisquer danos provocados sobre a propriedade daquela sociedade (THE
FLADGATE PARTNERSHIP'VINHOS, S.A.), que resultem da execuçäo
da bra em causa;
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a respetiva minuta da escritura de cedência e permuta.
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EDOC/2020t71643
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 Câmara: ,'À Câmara, 19.01.2021,

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a reduçäo em 70% do pagamento de
taxas de utilização de
viaturas municipais, no valor de €125,68 (cento e vinte e cincoluros e sessenta
e oito cêniimos)

para deslocaçäo a Oliveira de Azeméis, no dia 30 de dezembro
de 2020, solicitado pela
Associação Desportiva Modicus de Sandim, nos termos informados.
OD

UTI

DE

UN

E

A

D

DE

E

D

SOLI

LA

IVA MODICUS DE SANDIM

EDOC/2020/71650
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por
fotocópia sob o no 17, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "A câmara. 12.01.2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a reduçäo em 70% do pagamento
de taxas de utilizaçäo de

viaturas municipais, no valor de €344,97 (tiezentos e quarentã e quatro
euros e noventa e sete
cêntimos) para deslocaçäo a Viseu, no dia 27 de dezembro de 202'0, solicitado pela
Associaçäo
Desportiva Modicus de sandim, nos termos informados
DO
DE

ODE
3

E

RO

D

DE

DE

E

NOV

MU

A

o

DIA

ED oct2020t74218

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no
final por fotocópia sob o no 1g, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmara: "À öâmara, 12,01.2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovara reduçäo em 70% do pagamento
de taxas de utilizaçäo de

viaturas municipais, no

valo_r

.de.

€204,13 (duzentos e quairo euros e treze cêntimosj para
Colcnn. cDE, nos tärmos

deslocaçäo a Aveiro, no dia 05 de dezembro àe 2020, soliciiado pelo

informados.

ENT

EDOC|2021t3125

IL EU

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa
no final por fotocópia sob o no 19, apenas no original.
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Despacho do senhor Presidente da câmara: "A câmara. 13.01.2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre
o Município de Vila
Nova de Gaia e PEV ENTERTAINMENT, LDA, para apoio financeiro à realizaçäo
da edição ie2021
do Festival Marés Vivas, no montante total ae cioo,ooo,0o (trezentos mi euros),
nos termos
apresentados.
DE
REG

lcíP
E

P

NOVA

E

D

NO

E

DE
CU

E

NT

EDOC/2021/3079
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 da câmãra: "À câmara, 13.01.2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Cooperação a celebrar
entre o Município de Vila

Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Canidelo, para ápoio financeiro
destinado a'aquisiçao
de um veículo de transporte de passageiros, no montante global de €30.000,00
(trinta mil'ãuros),
nos termos apresentados.

EIRO
EUROS)

EDOC|2021t2569
Foi presente o documento referido em epígrafei
se an911no f]nal por fotocópia sob o no 21, apenas no original.
Despacho do senhor presidente da câmira: "À lu-e
öâmara. 13,01,2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Golaboração
a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de oliveira do Doúro, para
apoio financeiro desiinado
à aquisiçäo de um veículo de transforte de passageiros,
no ronirnt. jlourt de €36.000,00 (trinta
e seis mileuros), nos termos apresentados.

A

OM

EA

D

DE
P

G

EDOCI2021t2736

E

DET
S

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa
no fjlal por fotocópia sob o no 22, apenasno original
Despacho do senhor presidente da câmara:"À öâmara.
1J.01.2021,

Deliberação:

por unanimidade, aprovar o Acordo.de Colaboração
a celebrar entre
-Deliberado
vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Avintes, para rpäio financeiro

o Município de
destinado à aquisiçäo
de um veículo de transporte de paisageiros, no montante global
de €36.000,00 tii¡nta e seis mil
euros), nos termos apresentados.

ONAL
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ED0C/2020t75709
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, 1J,01.2021,

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Cooperaçäo
a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e o Centro Hospitalar Gaia/Espinho EPE, téndo em
conta a operacionaiizaçäo do
mencionado protocolo, adequando_osforazos de pagamento das verbas pagar
pelo Município
a
ao centro Hospitarar Gaia/Espinho EpE, nos termbs apresentados.
DE

EDOCI2021t2750
Foi presente o documento referido em epígrafej
se
Despacho do Senhor presidente da Câmãra: "À lu-e

anglllo Ual por fotocópia

sob o no 2¡,apenas no original.

öâmara, 13,01.2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados,
o seguinte:
em modo íluvial, nos termos do caderno
de encargos e do respetivo estudo justificativo económicoJinanceiro
(ao abrigo da alínea ee)
do n.0 I do artigo 33.0 do Anexo I à Lei n.o 7512013,de 12 de setembro;
2' Submeter a autorizaçäo da Assembleia Municipal a celebração do contrato de concessão
de

1' Criar o serviço público de transporte de passageiros

serviço público de transporte de passageiros em modo fluvial e
a fixação das respetivas
condiçöes gerais, acompanhada das peças do procedimento, do
respetivo estudo
justificativo económico-financeiro e parecer da
AMT (ao abrigo da alínea ccc) do n.o I do
artigo 33,0 do Anexo r à Lei n.o 7512013, de 12 de setembro),

DE

o

-A-

EDOC/202113303

Foi presente o documento referido em epígrafei
se angllfo
!!al por fotocópia sob o
Despacho do senhor presrdenfe da câmãra: "À lu^e
öâmara, 1s.01.2021,

no

25, apenas no original,

Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes
do ppD/pSD, aprovar a adenda ao

contrato de empréstimo de 29t0912020, celebrado entre ô Município
de Vila Nova de Gaia e a
caixa Geralde Depósitos, S.A,, com a referência 25941001224/491,'nos
termos
apresentados,

DI

o

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESP AçOS PÚBL¡COS
P

E

ctN
EDOC/2020t78124

€9.

-

PELA

ACE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se
anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no original
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I

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: ',À Câmara. 07.01.2021,

H

Deliberaçäo:

por

unanimidade, indeferir o pedido de isençäo/redução do pagamento da taxa de
leliberado
€34 055'00 (trinta e quatro mil e cinquenta e cinco euroé) pela oóupaçao Oã
OeO m2 x €g.00 x 6
meses e pela apreciação processo, solicitado por DST/AZVI l-lnge'fÉnn¡n ACE,
nos termos
-

informados.

0R-

SERMONDE
EDOC/2020/60309
Foi presente o documento referido em epígrafej
se anexa
ry final por fotocópia sob o
Despacho do senhor Presidenfe da câmara:"A 9!^e
câmara, s0.12,2020,

DE

no

22, apenas no original

Deliberação:
Deliberado.por unanimidade, aprovar a alteraçäo da Postura Municipal de
Trânsito na Rua do Sr
Reitor, União de Freguesias de Grijó e Sermónde, nos termos infoimados.
rrP

IME

TAM
37

U

+

AR

EON

+lV

AO

€9.

EDOC/2020/64057
Foi presente o documento referido em epígrafe¡
se an91a no final por fotocópia sob o no 28, apenas no original,
Despacho do senhor presrdenfe da câmãra: "À T^e
öâmara. 11 .01.2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, retificar o ponto 37 da ata da reuniäo
da Câmara Municipal realizada

em 16.11.2020, sendo que onde consta o valor de €9.626,25 + lVA, deve constar
o valor de

€9.696,25 + lVA, nos termos informados,
PÚ

EDOC/2020t47332

T

E

D

J

M

DE

AN

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no
final por fotocópia sob o no 2g, apenas no original.
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À öâmara. 12.01,2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
'Aprovar o novo mapa de trabalhos e quantidades, que se anexa à ata sob o no ll, no seguimento

da aceitaçäo dos erros/omissöes reportados;
'Prorrogar, ao abrigo do no 2, do artigo 640 do CCP, o prazo para a entrega de propostas por
um
terço do prazo inicialmente estabelecido, isto é, por zö a¡as, a contar
oiaata äa iuulicaiao em
Diário da República e da respetiva notificaçäo aoi ¡nteresr.âor, via
flataforma eletrónica,
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DIRE çAO MUN|C|PAL PARA A INCLUSAO SOCIAL

co

+l
LICIT

ED0C/2020t79247
Foi presente o documento referido em epÍgrafer que se anexa
por fotocópia sob o no 30, apenas no original,
no
Ual
Despacho do senhor presidente da câmãra: "A öâmara. 12,01.2021,

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar

o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + Inclusiva Eixo de Apoio na Carência Económica
e Emergência S-ocial,
solicitado por Mónica Maria de Albuquerque Dias Veloso Silva, nos
tòrro, informados.

-

o

ÂMe

P

+

M

U

AND

DA SILVA

EDOC/2020t79264
Foi presente o documento referido em epigrafei
se anglllo
por fotocópia sob o
Ual
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À lu^e
öâmara. 12.01,2021,

no

31, apenas no original,

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 Social,
solicitado por Andreia Raquel Dias da Silva, nos termos informados.

-

P

Âur

AL

SANTOS
EDOC/2020/79508
Foi presente o documento referido em epígrafej
Despacho do senhor presidente da câmira:

+

E

so

lu:

se

anglllo-!!al

"A öâmara. 12.01.2021,

L

DOS

por fotocópia sob o no 32, apenas no original,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar

o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva
lixo de Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por lsabel Maria dos santos,
noi termos informados.

-

NO

D

PEDRO DA GRAçA ROCHA
EDOC/2020/79509
Foi presente o documento referido em epígrafe,
Despacho do senhor presidente da câmãra:

UN

US

DE

EV

qu^e

se

anglllo

llal

"À öâmara, 12.01.,2021,

Deliberação:

+

por fotocópia sob o no 33, apenas no original.

Deliberado por unanimidade, aprovar

o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva
de Apoio na carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Antónia Evarista !¡t9
Pedro da draça Rocha, nos termos informados.
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-
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þ!

EIXO DE

MANGANZA
EDOC/2020/80004
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia
sob o no 34, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 12.01.2021'

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 õocial,
solicitado por Francisca José Manganza, nos termos informados.

-

DO

.

+lN

MU

EEM

so

EIXO

CITAD

FERREIRA
EDOC/2020t79307
Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia
sob o no 35, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A câmara. 12.01.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar

o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + Inclusiva Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência
Social,
1
solicitado por Paula cristina Ferreira, nos termos informados.

A

DI

M

DOS

DE 201

D

s

DE

E

EDOC/2020t36444
Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por
fotocópia sob o no 36, apenas no original.
Despacho do senhor Presidenfe da câmara: "À câmara. 12.01,2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar

a proposta de pagamento às associaçöes distritais da
modalida_de, das inscriçöes dos atletas das camadas'dJformaçäo para a
épóca desportiva de
201912020, n.o-montante global de €160.530,00 (cento e sessentá mil, quinhentos
e trinta euros),
nos termos informados.
DE

UI

2

OA

D

Às

SDE

SU

EDOCI2021t29s7
Foi presente o documento referido em epígrafej
gl-e se angll no final por fotocópia sob o no 37, apenas no original,
Despacho do senhor presidenfe da câmãra: "À öâmara, 1J.01.2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de constituição de 2 (dois)fundos
de maneio a

atribuir às Comissöes de Proteçäo de Crianças e Jovens
informados.

-

Gaia Noùe e'Gaia Sul, nos termos

IPAL
E
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FERREIRA

ED0C/2020/65136
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por
fotocópia sob o no 3g, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "À câmara. 13,01,2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção em 50% do pagamento
das taxas de
legalizaçäo devidas, no valor de€,2.497,12 (dois mil quãtrocentos
e noventa e sete euros e doze
cêntimos), Proc.375120 - LEG, freguesia de Arcozelo, solicitado por ManuelAlves
Ferreira, nos

termos informados.

P

DE

DO

EN

TAXA

RIA

SOLI

00

LUI

ED oc/2020/63863

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no
final por fotocópia sob o no 3g, apenas no original.
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À öâmara. 1J.01.2021,

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), sol¡i¡ta-co por
Maria Luísa Fonseca
Oliveira, nos termos informados,

DOD

IEL

SIL

NA

TA

ANI

CE

E

REABI

ANI

VAL

E

EDOC/2020t45705
Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa
no final por fotocópia sob o
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À öâmara.
1í'.01.2021,

no

40, apenas no o¡ginal.

Deliberaçäo:

Deliberado por unan_imidade, aprovar o pedido de isençãodo pagamento
das quantias devidas por

Daniel Filipe Ferreira da Silva, referente à quarenteña de umãnimal
no Centro de Reabilitação
Animal, no valor €230,62 (duzentos e trinta euros e sessenta e
dois cêntimos), nos termos
lnrormados.

VIM

A
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N

0
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DE

E

E

M
E

A

EDOC/2020/39826
Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa
no f11a! por fotocópia sob o
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À

no

41, apenas no original,

öâmara. 1s.,01i,2021,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, ratificar todo o processado
desde a deliberação de 6 de julho de 2020
Municipala repartição de encargos, na data em que foi concretizado o

e submeter à Assembleia

cabimento (durante a execução do orçamentô oe zozo¡, nãs
tãrmos ¡nrormados,
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E
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EDOC/2020t73282

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por
fotocópia sob o
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A câmara, 06.01.2021'

no

42, apenas no original,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, atribuir os escalöes de açäo social A e B,
com efeitos retroativos aos
alunos constantes na tistagem presente na etapa 1 do EDOC t2Ï20ti32gl, nos
termos da alinea
hh), do n01, do artigo 330 do anexo là Lei nolS¡2013,de 12 de setembro,

D|REçAO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
AXA
Ltco

DI

NO

D

RM.

DE1

P

0

REG
E

EDOCI2021t15
Foi presente o documento referido em epígrafe¡
QUO se anexa no final por fotocópia sob o
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À öâmara. 05.01.2021,

no

43, apenas no original,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de redução em 50%
da taxa de ocupaçäo do espaço

público
glqa' pelo prazo de 12 meses, no montante de €600,0_0 (selsclntos euros),
99_T
Proc'4956/29: CP,freguesia da madalena, solicitado por M.R.L. CeSiÀO'tMõBLiÀñtÃ'lOn,
-

nos termos informados,
RED

DEU

RDE

NTA

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa
no final por fotocópia sob o
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À câmara. 05.01.2021,

no

44, apenas no o¡ginal,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de redução
em 50% da taxa municipal de
urbanizaçäo, no valor de €655,65 (seiscentos e cinquentä e cinco
euros e sessenta e cinco
cêntimos) e redução em 50% da taxa de obras de demoliçäo, no valor
de €100,00 (cem euros),
Proc.1094/191 PL, freguesia de canidelo, solicitado por Mãrco Rodolfo
Borges Alvàs Monte¡ro,
nos termos informados.
U

NO
E

E

E

E

ORD

U

00
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A

D
E
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€35.87

ctN

J4

s

E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa
no f]1a! por fotocópia sob o
Despacho do senhor presidenfe da câmãra: "À öâmara. 05.01.2021,

n0

4b, apenas no original,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo
em 50% da taxa de compensaçäo
urbanística, no valor de €48.391,92 (quarenta e oito mil trózentos e noventa
e um euros e noventa
e dois cêntimos), a isenção total d.a iaxa de licença de obras de
demolição, no valor
de €200,00

(duzentos euros) e indeferir o pedido de reduçäó/isençäo
das taxas de emissäo de alvará, no
valor de €290.00 (duzentos e_noventa euros), ãa licenia de obras
de construçäo, no valor de
€33'522'30 (trinta e três mil quinhentos e vinte e dois euros e trinta
cêntimos)e da taxa municipal
de urbanização, no valor de €35.874,42 (trinta e cinco mil oitocentos
e setenta e quatro euros e
quarenta e dois.cêntimos), Proc. 6285/19- PL, União
de Freguesias de Santa Marinha e Säo pedro
da Afurada, solicitado por SONHO URBANO ll S,A., nos
tõrmos informados.
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EDOCt2021t18
Foí presente o documento referido em epígrafel guo
se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no original
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À öâmara.
05,0r.2021,

Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor o9 p9 e 2 abstençöes
do ppD/pSD, aprovar o pedido de
reduçäo em 50% da taxa a título de emissäo do alvará
de licença de obras, no montante global

de €2'850,67 (dois mil oitocentos e cinquenta euros e
sessenta e sete cêntimos) e isençäo total
da taxa municipal de urbanizaçäo, no montante global
de €zJes,65 (sete mil e vinie e cinco euros
e sessenta e cinco cêntimos), Proc.2563/18
- PL, Uniäo de Freguesias de Santa lvlarinha e Säo

Pedro da Afurada, solicitado por ARlsToMEMoRtEs
informados.
EDI

c

-

uÑlpessoAL,

lóÀ, nos termos
0

IM

EDOCI2021t17
Foi presente o documento referido em epígrafei
se anglllo-!!al por fotocópia sob o no 4T,apenas no original.
Despacho do senhor presidente da câmãra: "A lu^e
öâmara. 05.01.2021,

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados,
o seguinte:
Reconhecer que' em virtude da conclusäo das obras
ãfetuadas no âmbito do processo no
16.41118 e da apresentaçäo do certificado
energético no SCE22B266g3s, que as tracoes ¿o
edifício sito na Rua João de Deus,26, fregues¡a de Mafamude
e Vilar

1'

o'o

Classlf¡cação: Pribltco
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M

na 2a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o no 4100
e inscrito na
Matriz Predial Urbana sob o no 2851, foi objeto de uma intervenção de reabilitaçäo, para
efeitos de isençäo de lMl e lMT, nos termoó das alíneas a) e b) do no 2, do artigo
45b do
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)e de deduçäo à coleia em sede ¿å lRS, nos
termos
da alínea a), do n0 4 e dos nos 5 e 7 do artigo 710 ão mesmo Estatuto;
Aprovar a emissão de certidão, nos termo! da minuta anexa à lnformaçä o
no 11612120,g

de2020.11.20;

3' Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situaçäo do edifício ou
4'
PE

fraçäo
Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

CE

P

osD

MENDES GRANJO LOPES
EDOCt2021t2579
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por
fotocópia sob o
Despacho do Senhor Presidente da Câmãra:"À Câmara. 12.01,2021'

0

n0

8-

48, apenas no original,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:

1' Reconhecer

que, em virtude da conclusäo dãs obras efetuadas no âmbito do
Processo n0 3926/19 e da apresentaçäo do certificado energético no
SCEZ21S1242S,
-que a fraçäo "4U", sita na Rua do Choupelo, no 713, piso 5, ãestinado a habitaçäo
do
tipo T3, com um terraço e três lugares de estacionàmento no piso .2, com
entrada
pelo n0 50 da.Rua da cabaça e um compartimento técnico, sito
no pisô .2, da União
Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada,' desciito
na
conservatória do Registo Predial de vila Nova de Gaia sob o no 5371t2011060g-AU
e
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o no7297,foi objeto de uma intervenção
de
reabilitaçäo urbana, para efeitos de isençäo de lMle lMT, nos termos
das alíneãs a)e
c)do n0 2, do artigo 4s0 do Estatuto dos benefícios Fiscais (EBF);
Aprovar a emissäo de certidão, nos termos da minuta rnria à lnformação
no
21 063t20,1 1 de 2020.12.28;
Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situaçäo
do edifício
ou fraçäo;
Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

{tt

2'

3'
4'

f

DOD

NñO

ALVES PEREIRA
EDOCI2021t2849
Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa
no f!1a! por fotocópia sob o
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À öâmara.
12.01,2021,

no

4g, apenas no original,

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:

1' Reconhecer

que, em virtude da conclusão dãs obras efetuadas no âmbito
do
Processo no 3926/19 e da apresentação do certificado energético
no SCEZ2Tg42gg4,
que a fraçäo "F", sita na Rua do choupero, no T4g, piso 1,
Bloco A, 1o centro trás (com

Classif¡caçâo: Público
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f

y+

um lugar de estacionamento no piso -1, com entrada pelo no 30 da Rua da
Cabaça e
um compartimento técnico sito no piso 0), União das Freguesias de Santa
Marinha e
São Pedro da Afurada, descrito na 1a Conservatória do R-egisto predial
de Vila Nova
de Gaia sob o no 5371120110609-F e inscrito na Matriz Pred-ial Urbana sob
o no 72g7,
foiobjeto de uma intervenção de reabilitaçäo urbana, para efeitos de isençäode
lMT,
nos termos das alíneas c), do no 2, do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios
Fiscais
(EBF);

2' Aprovar a emissão de certidäo,
3'

4'

20854120,5 de 2021 .01 .0 4;

nos termos da minuta anexa à lnformaçäo

no

Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação
do edifício
ou fraçåo;
Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada.
OPÚ
NTE

POR

AR CLU
EDOC|2021t20

DE PORT UGAL

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se
anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "A'câmara,
05.01.2021,

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção
do pagamento da taxa de ocupaçäo

do espaço público, no montante de €910,00 (novicentor ã 4.. euros), decorrente
da
exposiçäo
25 viaturas, no primeiro. domingo de cada mês, de abril a dezembro
!e
de 2020,

sita no Jardim do Morro, Proc.45l20, Uniäo dð Freguesias de'Santa
fvlarinha e São pedro da
Afurada, solicitado por VW AR CLUBE DE PORTUGAL, nos termos
informados.
P

DE

o

DE

UMES

EDOCI2021t2843
Foi presente o documento referido em epígrafei
se an9l1ry-fllal por fotocópia sob o no s1, apenas no original
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À lu:
câmara, 12.01.2021,

Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2
abstençöes do ppD/pSD, aprovar o pedido
de reduçäo em 50% do pagamento da taxa de ocupaçäo
do .rprço público com tapumes de

8815m de comprimento.e 2,15m de largura peto piazä de 5
meses, no montante de €g.53g,19
(oito mil quinhentos e trinta e oito euroã e dezanove
cêntimos)e da redução er¡ so'¿ da taxa
de ocupação do espaço púbJico
pelo prazo oe g màses, no montanie de €150,00 (cento
1éreo
proc.4211t1i
pL,_ireguesia de can¡delo,
gylos),
soticitado por DouRo
:...llg.r:rg
HABITAT, EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS-, LDA, no,
t,,',no, informados.

-

classifìcaçâo: Públtco
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DOD

EDOC|2021t3261
Foi presente o documento referido em epígrafet
se an9111o
por fotocópia sob o
!1al
Despacho do senhor presidente da câmara: "À tu^e
öâmara. 1J.01.2021,

no

H

b2, apenas no original.

Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes
do ppD/pSD, aprovar o pedido
de reduçäo em 50% do pagamento da taxa municipal de úrbanizaçäo,
no valor de €52,4gg,01
(cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove euros
e um cêntimo), a reduçäo em s0%
da taxa de com.pensaçäo urbanística, no valor de €101,909,24 (cento
e um mil, nóvecentos e
nove euros e_vinte e quatro cêntimos), a reduçäo em 500/o da taxa de
licença

áe consiruçäo,
no valor de €5-695,65 (cinco mil, seiscentos e noventa e cinco euros
e sessenta e cinco
cêntimos)e
pedido de reduçäo da taxa de emissäo do alvará de licença
o
de obras,
i{9r9!r
no valorde
(duzentos e noventa euros), Proc.'1042t18 pL, Uniäo Oe fråluesùs
f?90,00
oe
Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado por tuótluilT, S,4., nos
termos informados.

Foi presente o RESUMO
original,

DIVERSOS
DÉRlo DA TEsouRARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas
no

Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas e 50 minutos,
o Senhor presidente da Câmara declarou
encerrada a reuniäo, da qualse elaborou a presente ata aprovada, por
unanimidade, nos termos do disposto

no n0 1 do art'. 34.0 do CPA, e no n.o I do art.o 570. do Anexo
I da Lei n: lilt201l de 12 de setembro, com as
devidas alteraçöes, bem como do n.o I do art.o 11.0 do Regimento
da câmara Municipalde vila Nova de Gaia,
aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de 201g.01.21.

Classificação: Públtco
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E eu,

da

, Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e secretária

reuniä0,

O Presidente da Câmara,

(Eduardo Vítor Rodrigues)

Classlflcaçâo: Prlbltco

ffi#
Páoinn

ls de fs

