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CÁMARA MUNICIPAI.

ATA N.O 02

REUNñO PÚBLICA DE CÂMARA REALIZADA NO SALAO NOBRE DOS PAçOS DO

CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA EM24DE JANEIRODE2022

PRESENTES:

'0 senhor Presidente da câmara, prof, Dr. Eduardo vítor Rodrigues
- 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 Garvalhal
' 0 senhor vereador, Engo, Rui Manuel Alves da Rocha pereira
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr, Elísio Ferreira pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Célia Maria Mendes Gorreia

AUSÊNcns JUSTIFIcADAS Nos TERMos DA ALÍNEA c) Do ART'. 39 DA LEI N.o 7st201s
DE12 DE SETEMBRo, COM AS DEVTDAS ALTERAçöES:'

' o senhor vereador, Eng.. patrocínio Miguel vieira de Azevedo

PRESIDIU À REUNNO:

' 0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues até ao ponto 17
(inclusive) da presente ordem do dia tendo, a partir do ponto 18 a ieuniäo sido presidida
pela Senhora Vereadora, Dra, Marina Raquel Lopes Mendes.

SECRETARIOU A REUNIAO:

'A Senhora Diretora do Departamento de Administração Geral, Dra. Hermenegilda Maria
Cunha e Silva até ao ponto 2 (inclusive) da presente brdem do dia e a Senhoia Diretora
Municipal de Administraçäo e Finanças, Dra. Manuela Garrido, a partir do ponto 3 (inclusive)
até ao final da presente ordem do dia.

HORA DA ABERTURA: 1G horas.

HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 14 minutos.
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De 24 de janeiro de 2022

PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO NO 1

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, referiu-se à forma extraordinária
como se desenrolou a Eleiçäo do Voto Antecipado por Mobilidade, no dia 23 de janeiro de 2022,
agradecendo aos serviços coordenados pela Sra, Vereadora Dra, Célia Correia, Dra, tVianuela Garrido e
Dra, Hermenegilda Cunha e Silva, o empenho e o excelente serviço prestado, satientando os operacionais
destacados para os locais de voto, que foram extraordinários na relaçäo com as pessoas.

PRESIDENCIA/VE
APROVACÄO DEFINITIVA DA ATA NO 01 DA REUNIAO ) DE CAMARA EM 1()
DE JANEIRO 2022
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no
original,

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 01 da reuniäo pública de
Câmara realizada em 10 de janeiro de2022.
A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes näo votou a aprovaçäo da ata
da reuniäo de Câmara de 10 de janeiro de2022, em virtude de não ter participado na
mesma,

ADE DOS SERVICOS M IPAIS
EDOCt2022t4981

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

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 18.01.2022.,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr, Eduardo Vítor Rodrigues, disse que esta não será a última
reorganização dos serviços municipais do seu ciclo autárquico, porque ficaram algumas situaçöes por ajustar,
Que, desde 2013, aquilo que a Câmara tem vindo a fazer,éde, nestas oportunidades, irfazendo pequenos
ajustamentos, começando com uma estrutura orgånica muito minimalista e, hoje, tende-se a ter uma estrutura
orgânica mais arrojada, capaz de dar resposta a um município como Vila Nova de Gaia. Que a presente
reorganizaçäo tem um risco e resulta de uma opção de a Câmara antecipar o processo de descentralizaçäo
que irá ocorrer e daí algumas opçoes tomadas, Em primeiro lugar, a dimensäo da contrataçäo pública, ou
seja, a descentralizaçäo da educaçä0, da açäo social ou da saúde que, apesar de ser um processo de
descentralização sectorial, é um processo de descentralizaçäo que, em muitos casos, vai repercutir-se mais
nos domínios da contrataçäo pública, nos domínios da gestäo pessoal ou de recursos humanos do que
propriamente no setor, em concreto, da educaçã0, Que, neste momento, só na área da educaçä0, a Câmara
possui cerca de 1.700 novos funcionários, para além do 2,300 que já existem, o que significa que, para além
da abordagem que existe sectorialmente à educaçã0, inevitavelmente tem-se que reconhecer que uma parte

das consequências säo internas e que não estäo relacionadas com o setor da educação, mas com aqueles
que gerem os recursos humanos e a contrataçäo pública de bens e serviços, etc, No que diz respeito a este
organograma, disse que se antecipa com muita expectativa, a possibilidade desta descentralizaçäo ir até um
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bocadinho mais longe do que aquilo que se tem hoje no quadro legal e, por isso, no setor de educaçã0,
manifesta-se a preocupaçäo de ter unidades e divisöes atentas a projetos de inovaçäo social, socio educativa
e na área da saúde pública, Disse que já se internalizou na açäo futura da Câmara, aquilo que foi a recente
decisäo do Governo de adiar o processo de descentralizaçäo da açäo social para 1 de Janeiro 2023, porque
apesar de se estar hoje a tratar do organograma, a verdade é que as aberturas de concursos públicos para
as admissões de pessoal e chefias, säo admissões que se väo fazendo paulatinamente e aquilo que estaria
previsto para a área da ação social, vai ficar suspenso, ficando à espera de uma melhor oportunidade e da
clarificação de toda a situaçä0, Disse que este organograma evidencia uma coisa, ou seja, com o enfoque
que a Câmara vai ter na descentralizaçåo da educação e da açäo social, juntamente com a saúde,
empacotando tudo como um todo, já no prÓximo ano, é bom que todos tenham a noçäo de que, a partir deste
ano, as transferências financeiras do Estado, no âmbito da descentralizaçã0, seräo transferências 100%
correntes e as despesas que a Câmara vai ter, no âmbito da descentralizaçä0, seräo despesas, 100%
correntes, o que significa que, no próximo ano, ocorrerá um aumento da despesa corrente, produto da
descentralizaçä0. Que esse aumento irá verificar-se, quer na gestäo de recursos humanos (salários) quer nos
direitos laborais quer nas aquisiçoes de bens e serviços quer em todo o conjunto de situaçöes do ponto de
vista infraestrutural, que passaräo para a responsabilidade da Câmara. Disse que o presente organograma é
muito equilibrado, näo é um organograma para ser integralmente preenchido, pelo que, a Câmara lançará,
paulatinamente, os respetivos concursos, de forma a estabilizar a estrutura,
0 Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura disse que os Vereadores da Aliança Democrática
vão abster-se, porque a presente reorganização poderá ter a necessidade de ser reajustada em funçäo das
transferências de competências. Que no entendimento dos Vereadores da Aliança Democrática, seria
preferível que essa descenhalização näo fosse uma questäo universal, ou seja, ser igual para um pequeno
município e para um município com a dimensão de Vila Nova de Gaia e deveria ter em consideraçåo o mérito
e a experiência em projetos já implementados no Município, que deveriam ser valorizados ou até valorados
de uma outra forma, Que sobre a questäo das despesas correntes, os Vereadores da Aliança Democrática
compreendem que ela irá crescer, devido à retribuiçäo dos trabalhadores, mas também não deixa de ser
importante que o Município, por exemplo, no seu universo de imobilizado, vai receber um conjunto de edifícios
que espera que o próprio Estado transfira com o devido envelope financeiro, pelo menos em termos do estado
de conservaçä0, que permita o Município recebê-lo sem ter um acréscimo de despesa, para além daquilo que
såo os recursos humanos, Disse que esta abstençã0, será mais no benefício da dúvida, porque a saúde e a
educaçäo poderä0, fruto da tal dimensäo que tiver a transferência de competências, assumir, em termos
hierárquicos, outro tipo de responsabilidade ou ter de se conferir maior dimensão a essas áreas e,
consequentemente, haver outros ajustamentos,

Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança
Democrática, nos termos informados, o seguinte:
A) Aprovar as estruturas nuclear (anexo l) e flexível (anexo ll) dos serviços
municipais, nos termos propostos nos pontos 1,2,3 e 4 da proposta de reorganizaçäo
dos serviços municipais no 312022de 18 de janeiro, do Senhor Presidente da Câmaia;

Classificaçãor Público
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B) Submeter à Assembleia Municipal a proposta de estrutura nuclear, para
deliberaçäo
de aprovaçäo e a proposta de estrutura flexível, para conhecimento;
C) Aprovar a alteraçäo do mapa de pessoal, decorrente da redefinição da
estrutura organizacional, com consequente envio à Assembleia Municipál para
deliberaçäo de aprovaçäo, assegurando-se o cabimento orçamental no momento da
proposta de abertura faseada dos respetivos procedimentos concursais;D) Autorizar a anulação dos procedimentos concursais n.os 7/2019 (Chefe de
Divisäo de Gestäo de Equipamentos e Eventos), 12t2020 (Diretor Municipal de
Educaçäo e saúde), ßn020 (Diretor de Departamento de Educaçäo e daúde),
1612020 (Chefe de Divisão de Fiscalizaçäo), 19tz02o (Chefe de Divisão de
Espaços verdes e salubridadel, 2012020 (chefe de Divisão de Açäo social e
Voluntariadol, 2112020 (Chefe de Divisäo de Saúde) e 3112020 (Chefé de Unidade
de Projeto),

E) Mais foi deliberado que se mantêm as comissöes de serviço dos
seguintes titulares de cargos dirigentes nas unidades orgânicas do mesmo
nível que lhes sucedam, nos termos do disposto na parte final da alínea c) do
n01 do artigo 250 da Lei no212004, de 15de janeiro, designadamente:

Nome
Designaçäo da Unidade Orgânica

extinta ou reorganizada

Designaçäo do Cargo Dirigente

do mesmo nível que lhe sucede

Manuela Fernanda da

Rocha Garrido
Direçäo Municipalde

Administraçäo e Finanças

Direção Municipal de Gestão e

Finanças

Maria de Fátima Pinto da

Costa

Direçäo Municipalde Gestäo de

Pessoale Carreiras

Direçäo Municipalde Gestäo de

Pessoal e Carreiras

Dora Paula Henriques

Ferreira da Maia

Direçäo Municipalde
lnfraestruturas e Espaços

Públicos

Direçäo Municipalde
lnfraestruturas e Espaços

Públicos

Luisa Maria Rodrigues

Gonçalves Lima Aparício

Direçäo Municipal de Urbanismo

e Ambiente
Direçäo Municipal de Urbanismo

e Ambiente

Telmo Filipe Quelhas

Moreira

Direção Municipal de Polícia

Municipal e Segurança Pública

Direção Municipal de Polícia

Municipal e Segurança Pública

Classlficação: Público
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ELIMIT IDAD / RUA
OUTUBRO

EDOCt2022t1223

coN E PIO DE VILA CENTRO
EP DE OL CEIRO

REGU NO MONTANTE DE €20.000.00 rvrNTE EUROSI
EDOC/2021/95996

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 16.12.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato.programa a celebrar entre o
município de Vila Nova de Gaia e o Centro Social e Paroquial de Oliveira do Douro,
para apoio financeiro à atividade regular, no montante de €20.000,00 (vinte mil
euros), nos termos apresentados.

I

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 10,01,2022,,
0_ Sen-hol Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura (doc.1), que a seguir se transcreve:
"Ponto 3 - Delimitação da lJnidade de Execução José Menéres - 14 de outubro
A proposta que agora nos é presenfe, consolidada com o respetivo contrato de urbanizaçãÌ, onde constam as condlçöes de
execução e da operação de reparcelamento, concretiza o respetivo modelo de ocupação urbana, com a criação de umi tigação
enfre as ruas José Menéres e 14 de outubro e parcelas desfinadas a edificação. Ai faxas e demais encargos parecem estar
dlstriluídos na devida proporção, talcomo as devr'das compensações entre oé participantes,
A estruturação viária proposta é adequada, permitindo assrm a ibeftura de novas frenfes nas fraselras da praceta 25 de abri!,
mas suscdam-se algumas reservas o edifício com volumetria expressiva da parcela central,
0.problema reside no enquadramento de base, a montante, no âmbito do þróprio Ptano de L)rbanização da Avenida que, em
a/guns casos específrcog potenciou um acréscimo nos índlces de ediftcabitidade, que indiciam a existência de uma negociação
ou 

.prévia 
preparação de so/uçôes urbanísticas, como o exemplo do Centro de Congressos. Como antes afirmamoó, o

ordenamento do territÓrio deveria ter mais em conta uma estratégia delineada em função dis rnferesses púbticos e privados'em
presença e ser rnenos um mecanismo de expediente para potenciar a valorização imobiliária, em que alguma edificação é
b_eneficiada face aos princípios originalmente detineados no plano Dhetor Municipal.
Esfa denslfcação e concentração podem até ser trunfos importantes, como elementos definidores dos cenfros urbanos,
enquanto fatores de diferenciação de usos e atividades, /??as a sua presença deverá ser acautelada de forma consrsfenfe,
contínua e em espaços com potencial de transformação, algo que no locat em apreçose pode revelar mais difícit, atendendo à
matriz cadastral complexa e heterogénea da envolvente, para a!ém do grau de coniotiAaçao urbana que, emalguns dos casos,
permanecerá praticamente imut(tvel, mesmo longo prazo.
Não obstante, e de acordo coln os pressuposfos que aduzimos aquando da deliberação de 6 de jutho de 2020, manteremos o
nosso yofo favorável,

Vila Nova de Gaia,24 de janeiro de 2020.
O Grupo de Vereadores do PSD na Cêtmara Municipalde Vita Nova de Gaia"

Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, aprovar a delimitaçåo de unidade de execuçäo do novo
eixo José Meneres/14 de outubro, nos termos da lnformaçäo no 11 187t20,29 de2022.
1-5 da Direçäo Municipal de Urbanismo e Ambiente,
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P A CELEB RE E VILA
CE HI ERRA FI

INVESTIM NTO. NO MONTANT E TOTAL DE €24.()()O IVINTE E OUATRO MIL EUROSI
ED0C/2021t42143
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no S, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 16.12,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, aprovar o contrato.programa a celebrar entre o
município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Centro de Acolhimento da Serra do
Pilar, para apoio financeiro ao investimento, no montante total de €24,000,00 (vinte
e quatro mileuros), nos termos apresentados.

CAMPAN DE ANGARIACÃO DE ALIMENTOS. JOVE NS VOLUNTÁruOS OO CONCELHO
EDOCt2022t1000

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no ô, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 05.01,2022.,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

EBRAR NICÍPIO DE VILA EA
DO PO TENDO

E DE

A

U

EDOCt2022t3817

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no
original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 1T.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo de cooperação a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Metro do Porto, S.A., tendo em vista a execuçäo
e acompanhamento da plantaçäo e do plano de gestäo respetivo de2S}sobreiros,
nos termos apresentados.

BITO D oFtctAts A
ADE

EDOCt2022t4412
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 18.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboraçäo no âmbito dos
controlos oficiais a celebrar entre a Direçäo Geral de Alimentaçäo e Veterinária e o
Município de Vila Nova de Gaia, nos termos apresentados.

ODAP
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iLgl0=c=010 PRoGRAMA EG EM MAIS €1a0.00
(CENTO E QUARENTA EUROS)
8DOC12021t82764

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

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 18,01.2022,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o reforço de verba em mais 140,00€ de forma
a cobrir o compromisso assumido no valor de 4 340,00€ relativo ao Protocolo
PROGRAMA ECO - ESCOLAS 2021122, nos termos informados.

LABO BRAR DA MI E
EO

CHAVE NO MU NOVA DE €20.00
s POR

EDOCt2022t4506

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 10, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 18.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboraçäo a celebrar entre a
Santa Casa da Misericórdia do Porto e o Município de Vila Nova de Gaia, tendo em
vista a manutençäo do Programa Ghave de Afetos no Município de Vila Nova de
Gaia, no valor de €20.00 (vinte euros)/ mês, por cada beneficiário, no valor total de
€120.000,00 (cento e vinte mil euros), nos termos apresentados,

SA DE EMI '' - LISTA DEFI
ED0C/202213583

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 17.01.2022.'
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento,

A PÚB DE ENT

- PROGRAMA DE

EÐOCt2022t485,1

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 12, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À DMAF. À Câmara. 19,01,2022.,

oNTE

,a
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Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, nos termos propostos, o seguinte:
o Aprovar a decisão de contratar;
o Aprovar o edital do presente procedimento;
o Autorizar o cabimento da despesa inerente ao editar, no valor de

70.000,000,00€ (setenta milhöes de euros), de acordo com a repartiçäo
plurianual indicada no quadro infra:

Rubrica
Orçamental

2022 2023 2024 2025

2022'|'t7 ,l5.562.500,00€
41.500,000,00€ 10.375.000,00€ 2.562,500,00€

Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

FINAN DOS
LHO DE NO MONT

OBAL D EAP
RESPETIVOS PROTOCOLOS
EDOCt2022t4310

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 13, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 18.01.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos propostos, o seguinte:
a) Nos termos do disposto na alínea u) do no 1, do arto 330 da Lei no 75t2013,
de'12 de setembro, atribuir um subsídio no valor total de €360,000,00 (trezentos e
sessenta mil euros)às Associaçöes de Bombeiros Voluntários do Concelho, com a
seguinte distribuiçäo:

Entidade Corrente
AH. Bombeiros Voluntários
da a

€60.000,00

AH. Bombeiros Voluntários
de Avintes

€60.000,00

AH. Bombeiros Voluntários
dos Carvalhos

€60.000,00

AH. Bombeiros Voluntários
de Goimbrões

€60.000,00

AH. Bombeiros Voluntários
de Crestuma

€60.000,00

AH. Bombeiros Voluntários
de Valadares

€60,000,00

Total €360.000,00b) Aprovar a minuta
Humanitárias mencionadas.

dos protocolos a celebrar com as Associaçöes
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ADIT AO IRO AD NTO TO DE
BL

EDOCI2022t5130

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas
no original,
Despacho do senhor Presidente: "À câmara para conhecimento. 1g,01.2022.,
Deliberaçäo:

A Gâmara tomou conhecimento,

GRA CINE UNICIP
A TER 218 RO DE

2022. ITADO PELO P o soc A DE VILA NOVA DE GAIA
EDOCt2022t2223
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 15, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 19.01,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo
Brazão e do Auditório Municipal, para realizaçäo deleuniöes de âmbito político, a ter
lugar nos dias 2l e 24 de janeiro de2022,solicitado pelo Partido Socialista de Vila Nova
de Gaia, nos termos informados,

O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, saiu da reuniäo de Câmara.

PARQUE DE CAMPISMO DA MADALENA
EDOCI2022t5217

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 16, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 19.01,2022,,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse tratar-se de um terreno que
não é propriedade direta do Município, mas do Fundo lmobiliário Fechado - FUNDGER, da Caixa Geral de
DepÓsitos e que, fruto de algumas negociaçöes para ainstalaçäo de um tipo de serviços ligados ao emprego
e empregabilidade, às novas tecnologias, etc, revela-se ser um local interessante para um conjunto de
investidores, nomeadamente, empresas como a Google, a SAMSUNG, a lBM, etc, localizarem, no local, um
centro tecnolÓgico que inclua uma unidade/centro de investigação na área da saúde, uma unidade/centro de
StartUp e incubaçäo e co-Working, uma pequena unidade comercial, um pequeno centro de convençöes
associado a um hotel e uma zona de habitaçäo e residências de estudantes. Disse que a presente proposta
é interessante, porque permite usufruir do potencial do terreno, impedindo que o mesmo seja utilizado, apenas,
para a construção de condomínios fechados ou zonas residenciais. Disse que a proposta do Município,
consiste em assumir uma deliberação que leve à aprovação do projeto, o qual deverá ser transplantado para
o PDM, de forma que a Câmara näo corra o risco de alguém comprar os terrenos, com um projeto desta
magnitude e, à posteriori, construir condomínios fechados, Que a alteraçäo ao PDM faz regredir a capacidade
construtiva que foi dada ao terreno, em 2009, ancora este equipamento que é maioritariamente näo habitaçao
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e, aquilo que é habitaçä0, diz respeito a funçöes ligadas a este mega equipamento. Disse ser um equipamento
extraordinário, säo mais de 700 milhöes de euros de investimento e, no que diz respeito ao valor global de
empregos a gerar, direta e indiretamente, seräo de 15.000 postos de trabalho.
0 Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha Pereira, disse ser um projeto que, se tiver sucesso, irá
valorizar o concelho, mas, por vezes, os projetos de enorme magnitude têm alguns riscos, os quais deveräo
ser acautelados, Que, de acordo com a informaçäo disponibilizada, as cautelas que hoje estão a ser tomadas,
fazem todo o sentido, pelo que, a proposta apresentada é equilibrada, ou seja, cerca de 30% da área destina-
se a um polo tecnolÓgico, ligado também à universidade, Disse que um município com magnitude de Vila Nova
de Gaia, é importante ter um parque tecnológico avançado, com ligaçöes à ciência, quer em termos
universitários quer em termos empresariais, que poderá potenciar muitos empregos, alguns com valor
acrescentado e de mérito, em termos de qualificaçöes. Disse haver algumas questöes importantes que, no
caso do presente projeto se concretizar, deverão ser tidas em consideraçä0, nomeadamente, redefinir uma
rede de transportes para o local e acessos rápidos e fáceis para o mesmo, Que, por outro lado, as
percentagens apresentadas, quer para habitação quer para equipamentos e escritórios, para o pDM dão
alguma salvaguarda, mas, também, atendendo à magnitude do investimento, será um projeto que se vai
desenvolver por muitos anos e terá que haver algumas cautelas, para que, a meio do percurso, não haver
uma inflexäo dos propósitos que conduziram a esta vontade de investimento,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1) Näo se opor à instalaçäo no imóvel identificado como "Parque de Campismo da
Madalena" de um projeto que congregue um tech hub de inovaçäo direcionada para a
tecnologia e educaçäo, tendo em vista a integraçäo em grande escala da investigaçäo da
tecnologia, educação e empreendedorismo económico, num enquadramento ambienlaimente
sustentável'
2) Apråvar a notificação ao Fundo e aos proeminentes compradores, de que a área
construtiva máxima deste imóvelé a que resulta exclusivamente do PDM em vigor, decorrente
da multiplicaçäo do índice 0,8 pela área da parcela, sendo viável, por recairem nos usos
dominantes e compatíveis como disposto no artigo 720 do regulamento do pDM, uma
repartição dessa área total pelos seguintes usos, que consideremos os valores abaixo
descriminados como máximos em qualquer operaçäo:
a) 14% Equipamentos de educaçäo/centro de lnvestigaçäo/saúde;
b) 35%escritórios/Co.Working/CentrodeStartup's;
c) 7% Unidades Comerciais;
d) 11% Hotel/Cl-living/Centro de Convençöes;
e) 13% Habitação;
f) 20% Equipamentos Residências de Estudantes,
3) No âmbito do processo de revisäo de PDM em curso acautelar as condiçöes que
assegurem idêntica edificabilidade e usos.
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RESC

8A - LOTE
NTRATO

ADA
GULP¡ V

EDOCI2021/66281

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 17, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 10,01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a extinção do direito de superfície, nos termos da
lnformaçäo 211143 de 25.11.2021 da Divisão de Coordenaçäo de Assessoria Jurídica e
da Regulamentaçäo Municipal.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues saiu da reunião de Câmara.

AXAS ENTE D LA ]N IONAME
POSTOS DE ABASTECI DE COMBU IS. NA AVENIDA VASCO DA N0 6615.
FREGUESIA DE AVINTES
EDOCt2021/68693

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 18, apenas
no original.

0 Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura, disse que os Vereadores da Aliança Democrática,
no presente ponto e no seguinte, iräo abster-se, mantendo o sentido de voto que têm aôsumido nestas
matérias.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 10.01,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 6 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança
Democrática, indeferir a reclamação graciosa, nos termos e com os fundamentos da
Informaçäo 22.06/DCAJRM 07,01 ,2022 da Divisäo de Coordenaçäo de Assessoria
Jurídica e da Regulamentação Municipal,

DEVI ENTO D
DEC

stTo
OLIV LEVER E

EDOCt2021/83984

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no'lg, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 05.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 6 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança
Democrática, indeferir a reclamaçäo graciosa, nos termos e com os fundamentos áa
lnformaçäo 21.I ïIDCAJRM 19,11,2021 da Divisäo de Coordenaçäo de Assessoria
Jurídica e da Regulamentação Municipal.
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DAPP t0 PÚ

SIT

FREGU
PE NHO
EDOCt2022t54
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 10.01.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, nos termos informados, o segu¡nte:
A ' aceitar a cedência gratuita, para integração no dominio público municipal, da
seguinte parcela de terreno, destinada à requalificaçäo da Estrada da Rainha na uniäo
de freguesias de Serzedo e perosinho:

' parcela com a área 278,00 m2, sita na Estrada da Rainha, uniäo de freguesias de
Serzedo e Perosinho, a desanexar do prédio rustico sito na indicada Estrada-da Rainha,
descrito na 1a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o n.o 5832,
identificada na planta de cedências a ponteado de cor vermelha e como parcela 17.3,
com o valor atribuído de € 5.170,80 (Cinco mil cento e setenta euros e oitenia cêntimos),
B . aceitar que o Município se comprometa a:
| . garantir a correta manutençäo do muro de vedaçäo;
ll - garantir o acesso, por parte do proprietârio, â parcela sobrante;
lll ' executar os passeios e baias de estacionamento de acordo com o previsto no
projeto da via;
lV'contabilizar esta cedência num futuro aproveitamento do terreno sobrante.

O MUNI NOVA

DAS
€3.321 REZENT

EUMEU
EDOCt2022t771

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 21, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 05,01.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o
município de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Serzedo e perosinho,
para apoio financeiro ao aluguer de uma tenda que permita o distanciamento sociai
necessário à realizaçäo das eleiçöes legislativas, no montante global de €3.321,00
(três mil trezentos e vinte e um euros), nos termos apresentados.

RADA
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ACORD O DE COLA A CELEBRAR RE O MUN ICíPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A
J G OLIVE DOU OIO FINAN

MA MONTANT
D 00 EN NTA E

8DOCt2022t100429
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 18.01.2022,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o
município de Vila Nova de Gaia e a junta de freguesia de Oliveira do Douro, para
apoio financeiro ao aluguer de uma tenda necessária à realizaçäo das eleiçöes
legislativas, no montante global de €1,968,00 (mil novecentos e sessenta e oito
euros), nos termos apresentados,

E UNICíP ADE
DEP ER DE

NOM E VIN

EDOCt2022t1437

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: "Autorizo, À o¡ttnr. A câmara. 19,01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o
município de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde, para
apoio financeiro ao aluguer de uma tenda que permita o distanciamento social
necessário à realização das eleiçöes legislativas, no montante global de €i.227,50
(cinco mil duzentos e vinte e sete euros e cinquenta cêntimos), nos termos
apresentados,

ORD CELEB REOM VILA N EA

E MOVIM DE
GAIA. O MONTANTE DE €4.500.00 MIL E QUINHENT OS EUROS)
ÊDOCt2022t736
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 1g.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o
município de Vila Nova de Gaia e a Federação das Coletividades de Vila Nova de
Gaía para apoio financeiro à atividade da federaçäo e ao movimento associativo do
concelho de Vila Nova de Gaia, no montante de €4,500,00 (quatro mil e quinhentos
euros), nos termos apresentados,
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ARTI OOENO ARTI 0 REGU Nlcr
A cos
EDOCI202A2073
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente: ,'À 
Câmara, 1J,01.2022,,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos apresentados, o seguinte:
1'Manter asuspensäoda aplicaçäo do n.o 3 do artigo 110 dó RMABP relativo aos
pedidos de apoio a conceder durante o ano de 2022,
2.Manter a suspensäo da aplicação do artigo 100 do mesmo diploma regulamentar,
até 31 de dezembro de2022.
3.Submeter a presente proposta a deliberaçäo do órgäo deliberativo municipal.
4'Dar conhecimento a todos os interessados através de um aviso a inserir na
plataforma e na página do Município e Facebook institucionais.

P D PROC. PL
OL DOU

ED0C/2021/94368
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 14,01,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar o pagamento em seis prestaçöes mensais,
majorado dos respetivos juros de mora, nos termos informados.

DE S MIL DOD E RAIZ

LOTE ERDE CE
NTU

DO COUTO
EDOCI2021/90418

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 14.01,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a alienaçäo, pelo valor de €23,100,00 (vinte e
três mil e cem euros) à Superficiária/Herdeira Maria Celeste Correia Ventura Couto
e aos Herdeiros da Herança, por óbito de António Ramos do Couto, o direito de raiz
do lote n0 38, do Loteamento Quinta da Velha que corresponde ao prédio urbano,
sito na Rua Nossa Senhora da Conceiçäo no 80, no Lugar póvoa de Cima,
Loteamento Quinta da Velha, Grijó, Vila Nova de Gaia, nos termos informados.
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EDOCt2021/85889

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 14,01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, retificar a deliberaçäo de
câmara datada de 2211112021 no sentido de passar a constar:
A ' aceitar a cedência gratuita, para integração no domínio público municipal, da
seguinte parcela de terreno, destinada à reformulação da rede viár¡a e pedonal 

'Ur 
Rrt

de Tabosa e Rua Rio do Lobo, entre as Ruas de Remar e Carreira na uniäo de freguesias
de Pedroso e Seixezelo:
' parcela com a área 59,00 m2, sita na Rua de Tabosa na UF de Pedroso e Seixezelo, a
desanexar do prédio rustico descrito na Segunda Conservatória do Registo predial de
Vila Nova de Gaia sob o número 9170 - Pedroso e inscrito na matriz sob o artigo RS60g
(que p.rovém do artigo R4906 da extinta freguesia de Pedroso), identificada ña planta
de cedências como parcela 3C, com o valor atribuído de € 1,097,40 (mil, noventa'e sete
euros e quarenta cêntimos).
B . aceitar que o Município se comprometa a:
I - executar o passeio de acordo com o previsto no projeto da via;
ll."adoçar"otalude;
lll 'contabilizar a cedência efetuada num futuro aproveitamento do terreno sobrante,

VEN lo

IN

NA EXAR

06.12.2021

EDOCI2021/63116

NR00

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 14,01,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, retÍficar a deliberação de Câmara de
0611112021, passando a constar o seguinte:
1 - Autorizar a aquisiçäo, por via do direito privado (compra e venda), para integraçäo no
domínio público municipal, com vista á execução do projeto de' Requaliiciçao e
lnfraestruturaçäo da Rua do Areinho - 2.a Fase, da pãrcela de teireno com a àrea24,ó0 m2,
sita na indicada Rua do Areinho, a desanexar do prédio urbano sito na Rua do Aieinho,
freguesia de Avintes, descrito na Segunda Conservatória do Registo predial de Vila Nova
de Gaia número 2473 -Avintes e do inscrito na matriz predial sobã artigo 3889, identificada
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DE DE

EDOC/2020/71563

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 1g.01.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, retificar a deliberaçäo de Câmara
datada de 06 de dezembro de 2021, no sentido de passar a constar o seguinte:
' aprovar a aquisição, por via do direito privado (compra e venda), pãra integraçäo no
domínio público municipal, com vista á execução do projeto ãe Requaläi.ãçao .
lnfraestruturaçäo da Rua do Areinho - 2.a Fase, da þarcela de térreno com a área de 19,00
m2, sita na indicada Rua do Areinho, freguesia de Àvintes, a desanexar do prédio urbano
sito no l-u9{ do Paço, naquela freguesia de Avintes, descrito na Segunda bonservatória
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia número 1793 . Avintes e do inscrito na matriz
predial sob o artigo 3858, identificada, na planta cadastral e ortofotomapa da obra em
causa' a cor azul e com o número 60, mediante o pagamento da indemnizaçäo total de €
8'844'50 (oito mil oitocentos e quarenta e quatro euios e cinquenta cêntimos), sendo, €
804'50 (oitocentos e quatro euros e cinquenta cêntimos) o valor atribuído ao'terreno a
adquirir, €7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta euros) o valor das benfeitorias a demolir
com a aquisição da parcela em causa e € 60,00 (sessenta euros) o valor correspondente
às despesas que os proprietários irão ter com a atualizaçäo daó áreas na Conservatória
do Registo Predial e não como por lapso foi referido na dita reuniä0, € 8.884,50 m2,

BL

na planta cadastral e ortofotomapa com o n.o 54, mediante o pagamento da indemnizaçäo
novalor total de€ 1.076,20(mil e setenta e seiseuros e vinte cêntimos)sendó,€
1'016,20 (mil e dezasseis euros e vinte cêntimos) referente ao valor atribuído aô trrreno,
conforme estipulado na Reunião de Câmara ocorrida em19t07t2021, ouseja, pagamento
do valor de €42,141m2 às parcelas a expropriar, e €60,001sessániå äuros¡o
valor correspondente às despesas que os proprietários irão ter com a atualizaçäo de
áreas na Conservatória do Registo predial;
2 - Efetuar as seguintes benfeitorias:
a) reconstruir o muro em betão armado, rebocado, areado e pintado, idêntico ao existente;
b) recolocar o gradeamento, em barra folha de capa pintada;
c) recolocar o portäo em aço galvanizado, com acabamento em tinta;
d) reposiçäo das infraestruturas existentes;
3 - Aprovar a minuta da respetiva escritura de compra e venda
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EDOCI2021/60356
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 19.01,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
' aprovar a aquisiçäo, por via do direito privado, para integraçäo no domínio público
municipal, com vista à execuçäo do Projeto de Requalificação Oa Rua Heróis de Ùltramar
' 3.4 Fase '-freguesia de Vilar de Andorinho, da parcela de-terreno com a área de 12g,10
m2, sita na Rua Heróis de Ultramar na freguesia de Vilar de Andorinho, a desanexar do
prédio rústico sito na Quinta do Soeime, da dita freguesia de Vilar de Andorinho, descrito
na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 3026 e
do artigo R434, mediante o pagamento da indemnizaçäode € 6.155,00 (seis mil cento e
cinquenta e cinco euros), identificada na planta parcelâr do projeto em causa, a cor preta
e como parcela 82
O valor tem suporte no cabimento2021t2136.
2 - aprovar a minuta da escritura de compra e venda,

CA.I.4ARA MUNICIPAL Ala n" 02 - Reunião Pública
De 24 de jøneiro de 2022

VISTA INT þPÚ
DET c0M rc0

LUGAR PARANHO. FR UESIA DE CAN PELO DE €4.960.00 MIL
NOVECENTOS E SESSENTA EUROSI
ED0C/2021t77137
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 31, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 19.01.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
| ' autorizar a celebraçäo de escritura de expropriaçäo com vista á aquisiçäo, para
integração no domínio público, da parcela de terreno com a área de 64,00 mi, a d'esanäxar
do prédio rústico sito no Lugar do Paranho, freguesia de Canelas, descrito na Segunda
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 3368 . Canélas e
inscrito na matriz sob o artigo 49, pelo valor de € 4.960,00 (quatro mil novecentos e
sessenta euros), a qualse encontra identificada na planta do projeto de execuçäo da obra
denominada "Requalificaçäo da Rua Delfim de Lima. 3.u fase;';
ll . aprovar a respetiva minuta da escritura de expropriaçäo.
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ED0C/2019t74910
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 19.01,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, nos termos informados, o seguinte:
I - Aprovar a aquisiçäo, por via do direito privado, para lntegraçäo no domínio público
municipal, com vista à execuçäo do Projeto de Reabilitaçäo dó tárgo de Santo André na
freguesia de Canidelo, das seguintes parcelas:
a) parcela com a área de 149,22 m2, sita na Rua do Meiral, na freguesia de Canidelo, a
desanexar do logradouro do prédio urbano sito naquela Rua do Meiral, n.os 71g, lZg elig,
descrito na Primeira Conservatória do Registo Pred¡al de Vila Nova de Gaia sob o número
6759 e do artigo U82 que constitui aquela descriçäo, mediante o pagamento da
indemnização de € 15.035,00 (quinze mil e trinta e cinco euros),-senOo C ig,igs,gg (treze
mil quatrocentos e trinta e cinco euros) o valor do terreno e €'t.600,00 (mil e seiscèntos
euros)o valor das benfeitorias existentes na parcela;
b) parcela com a área de 18,50 m2, sita na mencionada Rua do Meiral, n.o 7g, a desanexar
do prédio urbano identificado na alínea a) e constituída pelo seu artigo U 886, mediante o
pagamento.da indemnização de € 9.065,00 (nove mil e sessenta e cinco euros),-sendo €
1'665,00 (mil seiscentos e sessenta e cinco euros) o valor do terreno e € 7.400,0ó lsete mil
e quatrocentos euros)o valor do edifício aíconstruído;
c) parcela com a área de 30,00 m2, sita naquela Rua do Meiral, a desanexar do prédio
urbano identificado na alínea a) e constituída pelo seu artigo U 1629, mediante o
pagamento 

_da indemnização de € 12.900,00 (doze mil e noveãentos euros), sendo €
2.700,00 (dois mil e setecentos euros) o valor do terreno e € 10.200,00 (dez mil é duzentos
euros)o valor do edifício aí implantado;
As parcelas em causa perfazem a área total de 197,72m2 estäo identificadas na planta
cadastral a cores vermelho, azul e verde e constitui a parcela 2 do Projeto de Reabilitaçäo
do Largo de Santo André na freguesia de Canidelo.
O valor tem suporte no cabimento 2020/3196.
2 - que o Município se comprometa a:
a) repor o muro na propriedade que confina com a Rua do Meiral, com 1,80 metros de
altura, em toda a extensão da mesma, depois de executadas as demoliçoes;
b) construir um muro com 1,40 metros de altura no limite nascenie da propriedade
sobrante e a confinar com o novo arruamento que irá ser executado, com rede metálica,
suportes tubulares e com altura de 1,50 metros, conforme o existente, em todo o
comprimento daquela;
c) reposiçäo de um muro no local da atualgaragem, com a altura existente, sem qualquer
abertura;
d)criaçäo de nova entrada de acesso automóvel na Rua Nova das pedreiras;
e) repor as infraestruturas afetadas com a demolição.
3 - Aprovar a minuta da escritura de compra e venda.
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FREGU DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOCt2022t2982
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: "À Câmara. 19.01.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
A - aceitar a cedência gratuita, para integraçäo no domínio público municipal, da seguinte
parcela de terreno, destinada à requalificação da Estrada da Rainha na unido de freguesias
de Serzedo e Perosinho:
' parcela com a área 680,00 m2, sita na Estrada da Rainha, união de freguesias de Serzedo
e Perosinho, sendo 340 m2 do prédio descrito na Conservatória do Registo predial da
freguesia de Serzedo, sob o nP 2543, e inscrito na matriz predial rustica sóU o artigo 25g3
e os restantes 340 m2, do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial da fréguesia
de Serzedo, sob o n.0 3467, e inscrito na matriz predial rusl¡ca sob o artigo 2581,
identificada na planta de cedências a ponteado de cor vermelha e como parcela i7.1, com
o valor atribuído de € 12.648,00 (Doze mil seiscentos quarenta e oito euios).
B . aceitar que o Município se comprometa a:
| - garantir 3 acessos à propriedade;
ll 'executar os passeios e baias de estacionamento de acordo com o previsto no projeto
da via;
lll ' contabilizar esta cedência num futuro aproveitamento do terreno sobrante.

ME REGIM OD MU
NI

EDOC|2021t25315
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3b, apenas
no original,
Despacho do senhor Presidente: "Aprovo. À câmara, para ratificaçao. 17.01.2022.,,
Deliberaçäo:

Deliberadoporunanimidade,ratificarodespachodoSenhorPresidente de17.01.2022que
aprovou, nos termos informados, o seguinte:
a) De declaração da intenção da caducidade da adjudicação à entidade pH Energia
SA pelos fundamentos referidos na etapa antecedente e consequente notificação pãra
efeitos de audiência prévia, concedendo-se prazo, nos termos do disposto no-n.o à do
artigo 86'0 do CCP, para pronúncia, relativamente à näo apresentação de documentos de
habilitaçäo em conformidade com a alínea a) do n,o 1 do artigo 8G.o do GCp e de cauçäo
estabelecida pelo n.0 I do artigo 91,0 do Código dos Contratos públicos, revistó e
republicado pelo Decreto-Lei número 111-812017, de 31 de agosto, na anterior redaçäo da
Lei número 9012021, de 21 de maio e

RAINHA-DA

VILA DADEGAIA -
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b) De declaraçäo da caducidade definitiva da adjudicaçäo pelos fundamentos
invocados, caso o adjudicatário não invoque fundamento válido passível de demonstrar
que a falta/atraso näo lhe é imputável.
No caso previsto no ponto b) e na eventualidade de o adjudicatário näo invocar quaisquer
fundamentos válidos que comprovem que a falta näo lhe é imputável, submete.se ao Sr,
Presidente que profira:
c) Decisäo de Adjudicaçäo ao concorrente graduado em 5.0 lugar, a empresa Endesa
Energia, s,A.. com o NlF980 245974, nos termos do n.0 4 do artigo g6.0 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 IVA à taxa legal de23o/o,ou pelo decurso
do prazo contratual fixado;
d) Decisäo de Aprovação da minuta de contrato anexa na etapa antecedente;
e) Autorizaçäo para notificação do concorrente graduado em So lugar e novo
adjudicatário, para prestaçäo de cauçäo no valor de 5% do preço contratual máximo, ou
seja, de 55,056,50€.

OM

OMP UIPA D

EDOCI2022I1715
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 1g.01,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao Acordo de Parceria celebrado entre
o Município de Vila Nova de Gaia e PORTUCALEA - Associação Florestal do Grande
Porto, tendo em vista a revisäo da comparticipação finãnceira no âmbito da
manutençäo da equipa de sapadores florestais, no valor de€37.522,00 (trinta e sete mil
quinhentos e vinte e dois euros), nos termos apresentados,

TO DE ENTO.
DEÊ7.7 MIL

E QUARENTA EUROS)
EDOCt2021/90835

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: ',À Câmara, 18.01.2022.,
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Deliberaçäo

DEC

8DOC12021I79674

D.eliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
a)anendar, pelo valor mensal de € 430,00, a fraçäo "2" ; qual faz parte do Bloco B do
prédio urbano constituído em regime de propriedáde horizontal, sito na praceta da Fonte
do casal, n,0s 23, 25,37,39, 49, 53, 55, 67 e gs, Rua 14 de outubro , n:s 127,1s1,Isg,17s
e 177 e Rua do Casal, n.0 s 21 e 41, na União de Freguesias de Mafamude e Viíar do paraíso,

!9¡9rito na Segunda Conservatória do Registo prão¡alde Vila Nova de Gaia sob o número
4870'Mafamude e inscrito na matriz predial respetiva sob o artigo Ugg2B, pelo prazo de
19 meses, com inicio a 01 de dezembro de 2021etérmino a 30 de junho Oe'Z'OZ3,-podendo
ser renovado, caso o Município continue a ser parceiro no Projêto "lntegrar" ä este se
desenvolva para além dos 19 meses previstos e até á data em que ocorrer o término do
referido projeto, ou que o Município deixe de necessitar do imóvel para os fins referidos;
b) aprovar a respetiva minuta do contrato de arrendamento.

Ala no 02 - Reunião Públíca
De 24 de janeiro de 2022

OM

FRE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: ,'À 

Câmara. 1g.01,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a resoluçäo de requerer a declaraçäo de utilidade
pública de expropriaçäo, nos termos informad-os.

D DA EXP
NA

EL VILA DE

B
EDOC/2020t48294
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: "A Câmara, 18,01,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a resoluçäo de requerer a declaraçäo de utilidade
pública de expropriaçäo, nos termos informadbs.

MODAL

AO BP
EDOCt2021/90697
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 1g.01,2022.,
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Mp
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovara proposta de adjudicaçäo ao BPl, S,A. e posterior
envio à Ass.embleia Municipal para autorizaçäo da contráção do empréstimo, nos
termos da alínea f) do n.0 1 do art,o 25,0 do Anexo I Oà lei n: 7it20,ll, de 12
de setembro, nos termos informados.

o¡ulot¡srnnçno oe
DESEMPENHO ORçAMENTAL)
EDOCt2022t5309
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 19.01,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o mapa de
fluxos de c.aixa (Demonstraçäo de Fluxos de Caixa e Demonstração de D'esempenho
Orçamental), nos termos da alínea c) do n.o I do artigo íg ao anexo I da
Lei 75120'13, de 12 de setembro, assim como, submeter o assunto aà Assembleia Municipal, para aprovação, nos termos da alínea a) do
n.0 I do artigo 25.o do Anexo I da Lei n.o 75t2013, de 12 de setembro,
nomeadamente, aprovar a integração do saldo de gerência, nos termos informados.

99N9UB99 DE coNcEÇÃo GAln tvlus¡u - nuereNre - oocurvl¡t{ros o¡ HnetLrnçÄo
EDOCl2022t50't0
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: "À Câmara, 19.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, conceder o prazo de 5 dias úteis a cada um dos
concorrentes, para que se pronunciem, querendo, em sede de audiência prévia, sob
pena de perda do direito ao prémio de participaçäo, nos termos do artigo gdo do iCp e
conforme se encontra fundamentado na lñformaçäo INT.CMVNG t2022t1301 de
1710'112022, da Divisäo de Aquisiçäo de Bens e Serviçoi e Aprovisionamento,

DIREçÃO MUNICIPAL DE ¡NFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBLtcos
FREGUBLICA.

EE
EDOCI2022I1188
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe; ',À Câmara, 10.01.2022.,
Deliberaçäo:

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

clP
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NI DR. I RA-UN ESIAS
DE N PEDRO
EDOCI2021/70351

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: "À Câmara. 19,01,2022.,
Deliberaçäo:

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

IPAL D TO NA IMN EIDA
c S.
EDOC/2021/81656

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: "À Câmara. 19.01,2022,,
Deliberaçäo:

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

PEDI ISEN P DA A DE
to OP PARA DAI DE

IAS OLIV EC o LE
E soLlCITADO PELA QUIA DE C
EDOCt2022t641

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: "A Câmara. 10.01.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar pedido de isenção do pagamento da taxa
referente a um lugar de estacionamento privativo, para o âno de 2021, sito na Avenida
da lgreja, Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, no valor de
€1.080,00 (mil e oitenta euros), solicitado pela Paróquia de Crestuma, nos termos
informados.

lDo AGAME EA SDE
O ANO SITOS

PELA F GREJA
SAN

EDOCt2022t774
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidenfe; "À Câmara. 10,01.2022.,

^
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar pedido de isençäo do pagamento da taxa
referente a dois lugares de estacionamento privativo, pará o ano d'e ã022, s¡tos na Rua
Santa Bárb_ara, União de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, no valor
de €4.400,00 (quatro mil e quatrocentos euros), solicitado pela Fábrica da lgreja
Paroquial de santa Bárbara de coimbröes, nos termos informados,

cÃMARA r'luNrctpAL Ata n'02 - Reuníão Ptiblicct
De 24 dejaneÍro de 2022

0 A
T SITO E SAN

VALOR EU ADO

EDOCI2022t785
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: "À Câmara, 10.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar pedido de isençäo do pagamento da taxa
referente a um lugar de estacionamento privativo, para o áno de ZòZI, sito no Largo de
Santo Andre freguesia de Canidelo, no valor de €1.080,00 (mil e oitenta eùros¡,
solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquialde Canidelo, nos termos informados.

PED tDo DE DOP DA REFERENT AUMLU

DTN

00

AN

DA

DE
o 20 DO

DE D EVI SOL
RICA P IAL DE 0

EDOCt2022t909

PRIV

SOL
SANDIM

EDOCt2022t1084
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b0, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 10.01.2022.,

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: "À Câmara. 10,01.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar pedido de isençäo do pagamento da taxa
referente a um lugar de estacionamento privativo, para oano Ae iOiZ,sito na Rua do
Calisto, freguesia de Canidelo, no valor de €720,00 (setecentos e vinte euros), solicitado
pela Fábrica da lgreja Paroquial de Canidelo, nos termos informados.
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar pedido de isençäo do pagamento da taxa
referente a dois Iugares de estacionamento privativo, para o ano de'2122, sitos no Largo
Padre Saúde e na Rua de Säo Brás, Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever-e
Crestuma, no valor de €2.160,00 (dois mil cento ã sessenta euros), solicitado pelo
Pároco de Sandim, nos termos informados.

CAI.lARA MUNtCIP^L Ata no 02 - Reunião Ptúblicø
De 24 dejaneiro de 2022

DIDO TAXA

MIL CE SENTA
S. PE

AFURADA
EDOCt2022t1106

PEDID tsE REFERE
PARA DE UESIA

D F LIX DE LE
HA

EDOCt2022t1137

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: "À Câmara. 10.01.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar pedido de isenção do pagamento da taxa
referente a um lugar de estacionamento privativo, para oano ¿eiOiZ,sito na Rua de
Säo Félix, freguesia de Säo Félix da Marinha, no valor de €1,080,00 (mil e oitenta euros),
solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de Säo Félix da Marinha, nos termoõ
informados.

DE T NTE A GAR D
EST ENTO P TIVO. PARA O ANO DE SITO NA AVE IDA to

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: "À Câmara, 10.01.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar pedido de isençäo do pagamento da taxa
referente a dois lugares de estacionamento privativo, pâra o ano d12022, Uniäo de
Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, no valor de €2,160,00 (dois
mil cento e sessenta euros), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial da Freguesia
de S. Pedro da Afurada, nos termos informados.

LUo

N

COELHO
IAD S E

EU ctT F IG U
EDOCt2022t1151

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 10.01.2022.,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar pedido de isençäo do pagamento da taxa
referente_a um lugar de estacionamento privativo, para o ãno de iOZl, sito na Avenida
António Coelho Moreira, freguesia de Valadares, no valor de €2.160,0ô lOois mil cento
e sessenta euros), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de Valadares, nos termos
informados.

Alø n" 02 - Reunìão Públìca
De 24 de jøneiro de 2022

ERENTE

SO DE

AFU
TOE

LUSITANA SALVADOR DO MUNDO
EDOCt2022t1162
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 10.01.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar pedido de isenção do pagamento da taxa
referente a um lugar de estacionamento privativo, para o ano de i022, sato na Rua
Afonso de Albuquerque, União de Freguesias de Santa Marinha e Säo pedro da
Afurada, no valor de €2.160,00 (dois mil cento e sessenta euros), solicitado pela lgreja
Lusitana Salvador do Mundo, nos termos informados

D NO
DE + DO

E ESTORNO DE VERBA
EDOC/2019t26922

€2.1

E

E LI DAF INTE IN CASTE
EDOCI2021/69041

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 09.11.2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar a decisäo de contratar e a decisão de autorizafao Ae despesa;
2. Aprovar a escolha do tipo de procedimento;
3, Aprovar o júri;
4. Aprovar as peças do procedimento;
5. Aprovar a designaçäo do gestor do contrato.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b5, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 17.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar os trabalhos a menos, bem como, autorizar o
respetivo descabimento e competente estorno, nos termos informados.

aaceÍ -
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NO RESID
IVAL- a A

CONTRATO ADICIONAL
EDOCI2021/86650

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: "A Câmara. 05.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, aprovar o contrato adicional, nos termos informados.

DEEM

Mais foi deliberado submeter a autorizaçäo da Assembleia Municipal, os encargos para

?0!?,* cumprimento do art, 220 do DL 197/gg, 0g.06, repristinaáo pela Resoiuçäo da
AR 86/2011, de 11 de abril.

aacet -
\oon""

co

EDOC/2021t73472
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas
no original.
Despacho do senhor Presidente: "Revogo nos fermos proposfos. A câmara. 18.01.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, revogar o despacho do Senhor Presidente contante na
etapa 14 do EDOC/2021173472e aprovar, nos termos informados, o seguinte:

1. Aprovar a decisäo de contratar e a decisäo de autorizaçäo de clespesa;
2. Aprovar a escolha do tipo de procedimento;
3. Aprovar o júri;
4. Aprovar as peças do procedimento;
5. Aprovar a designação do gestor do contrato.

EMPREITADA PAVI MUNICIPAL DE VILAR DO SO-AP DOR
FINAL E DA MIN ADO CONTRATO
EDOC/2020t26115
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5g, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 19,01,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 6 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança
Democrática, nos termos informados, o seguinte:
1, Aprovar todas as propostas contidas ño documento (segundo) Relatório Final, em
anexo à etapa 128, designadamente:
(i) lndeferir a pronúncia apresentada pelo concorrenteeTClVtL - Engenharia e
Reabilitação, S.A', em sede de audiência prévia _ao (primeiro) Relatório F-inal, pelos
fundamentos referidos no ponto ll - DA APRECIAç¡O OÀ PRONúNC¡A ApRESENTADA.
desse documento;
(ii) A exclusäo das propostas apresentadas pelos concorrentes António Srmoes d,
Srmoes Lda., Atlântinível Construção Civil Lda., Futtprojekts Lda., J.C.C.A, Lda., pEMl -

fr

DO PIcAs
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Engenharia e Construção Lda., Tecnocampo-sociedade de Construções e Obras públicas,
5.A., Cunha & Barroso, Lda., etcivil - Engenharia e Reabititaçãq S.A., nos termos das
causas de exclusäo previstas na alínea n) e o) do no 2 do artigo 1460, sendo a última
conjugada com a alínea f) do n0 2 do artigo 700, todos do CCP e, ainda, a exclusäo da
proposta apresentada pelo concorrente Alexandre Barbosa Borgeg S.4., nos termos
definidos na alinea o)do n.0 2 do artigo 1460 conjugado com a alínõa d¡Oo n, o 2 do artigo
70.0, todos do CCP, pelos factos referidos na relatério preliminar e no iprimeiro) relatório
final, respetivamente Anexo lll e Anexo l;
(iii) Adjudicar a empreitada de "Pavilhão Municipal de Vilar do Paraíso - Construção,, à
proposta apresentada pelo concorrente Habitâmega, Construçöes S.A. (única admitida),
pelo valor 2'187,500,00 € (dois milhöes, cento e oitenta e setô mil e quìnhentos euros),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
2. Aprovar a minuta do contrato;
3' Autorizar a notificaçäo à empresa adjudicatária para que apresente os documentos de
habilitaçäo e preste caução nos termos definidos no programa do concurso,

REABI AcÃo Dos ACOS DO CO CELHO - DAS PROPOSTAS DO JÚRI
EDOCl202'l/78615
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: ,,A 

Câmara. 19.01,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar as propostas do júri constantes da ata de análise
dos pedidos de esclarecimentos/listas de erros e omissöes e dos seus anexos,
nomeadamente:

' Aceitar parcialmente os erros e omissöes identificados pelos interessados, nos
termos descritos na presente ata e seus anexos, designadamente no Anexo lll, rejeitando.
se os restantes;

' Aprovar o mapa de trabalhos e quantidades resultante da aceitaçäo parcial dos erros
e omissöes identificados, que se junta sob o anexo lV;

' Aprovar a nova peça desenhada do projeto de execuçäo, referente ao projeto de
abastecimento de água e incêndio, patente no ánexo ll, a quaisubstitui a equUäleñte que
consta no projeto inicialmente aprovado;

' Aprovar a alteração ao projeto de execuçåo, deixando os documentos referentes ao
faseamento da obra de o integrar e, consequentemente, aprovar as alteraçoes nessa
matéria (faseamento da obra) realizadas ao programa de procedimento e caderno de
encargos, que se anexam sob o n0 V e Vl, respetivamente;

' Prorrogar o prazo para a entrega das propostas, como estabelecído no artigo 640 do
CCP, pelo período correspondente ao no de dias que medeia entre o termo do piazo para
resposta aos pedidos de esclarecimentos/ listas de erros e omissões (22-01.20i21e a äata
da notificaçäo da decisäo do órgäo competente na plataforma eletróiica, sem, lontudo,
nunca exceder o prazo inicialmente estabelecido para apresentação das propostas.

^
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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: "À Câmara. 12,01,2022.,
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 Maria Sequeira, nos termos informados.

D|REçAo MUNTC¡PAL PARA A TNCLUSRO SOCIRI_
DE N o GAIA + - EIXO

D NA
ÊDOCt2022t2444

MI MUN + INC
NCIA CITADO

EDOCt2022t2438
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: "À Câmara. 12.01.2022,,
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 Social, solicitado por Ruth Bustos, nos termos informados.

PEDI AP lTo M +lN
DE NA IA SOC ITADO

FRANCISCO SANTOS
EDOCt2022t2416

CÁMARA MUNICIPAL Ala no 02 - Reunião Ptiblica
De 24 dejaneíro de 2022

co DO MU +lN
o L REL

RIBEIRO

EDOCt2022t911

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: "A Câmara. 10.01,2022.,

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: "À Câmara. 12,01,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do
Programa Municipal Gaia + Inclusiva - Eixo de Apoio na Garência Económica e
Emergência Social, solicitado por Francisco Santos, nos termos informados,

oDI

N

E EME

MICA E

Classif¡cação: Público
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EDOC/2022l665

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: "À Câmara. 10.01.2022.,
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 Manuel Sá, nos termos informados,

VILA NOVA DE

MOREIRA

EDOCI2022I502

Deliberação:

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

CAI.4ARA MUNICIPAL Ala n'02 - Reunìão Ptiblíca
De 24 de jøneìro de 2022

NO DOP NICIPAL +

SOLIC
COSTA

EDOCt2022t7't0
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6b, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 10,01,2022,,
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 José Costa, nos termos informados,

P tTo RAMA +l
SOL MAN

J

E

DE

TO RAMA +

soLl

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 67, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 10.01.2022.,
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 Maria Moreira, nos termos informados,

^
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Alø n'02 - Reuníão Ptiblìca
De 24 dejøneíro de 2022

DO 0 MICO N BITO RAMA +l
ICA E ctA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 10.01.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unan¡midade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e
Emergência Social, solicitado por Alexandra Amaral, nos termos informados.

ÂMeDE ON IPAL + CLUSIVA -
o

COSTA
EDOC/2022l3006

EDI + SIVA.
DE IA

IRENE GUEDES DE OLIVEIRA

IDO D o tco lTo + SIVA -
soc ADO

PINTO

EDOCt2022t4773
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 71, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: ,'A 

Câmara. 19.01.2022,,

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: "A Câmara, 19.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Garência Económica e
Emergência Social, solicitado por José Costa, nos termos informados.

EDOCIaÙ2A4253
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 19.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedído de apoio económico no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e
Emergência Social, solicitado por Maria lrene Guedes de Oliveira, nos termos informados.

GA
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^
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VILA NOVA DE

CAMARA MUNICIPAL

PED

D

MARLENE ZACARIAS
ED0C/2022l3030

DE

OLIVEIRA
EDOCt2022t4727

DE

JOAQUINA CARVALHO
EDOCt2022t2941

CAE NCIA

DOP

Deliberação:

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

Atø n'02 - Reunìão Públíca
De 24 dejøneíro de 2022

NCIA

PAL +

crT

MUNI

+ SIVA -
ctT

LUSIVA -

óur IT

CA

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: "A Câmara. 19,01.2022,,
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 Marlene Zacarias, nos termos informados.

AM
oE

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: "À Câmara. 19.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnctusiva - Eixo de Apoio na Garência Económica e
Emergência Social, solicitado por Clara Oliveira, nos termos informados,

NO +

0

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 19.01,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do
Programa Munícipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e
Emergência Social, solicitado por Joaquina Carvalho, nos termos informados.
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ODE EC NO DO MUNICIP + INCL
ERG so MARIA

AURORA TAVARES FERREIRA
EDOCt2022t4740

BITO D
DE

TEIXEIRA
EDOC/2021/95936

DI UI ctT RIANA SILVA
EDOCt2022t2114

DE POR st
EDOCI2022I2117

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7g, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 10.01,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, 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: ,,À Câmara. 19,01,2022,,
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 Maria Aurora Tavares Ferreira, nos termos informados.

PE +

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 16.12,2021,,
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 Social, solicitado por Ângela Teixeira, nos t'ermos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 77, apenas
no original.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 10,01,2022,,
Deliberação:

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

&
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CANDI DE GAIACUI soLrcITADA POR sT0 DO DE
OL RIBEIRO
EDOCI2022t2125
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7g, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 10.01.2022,,
Deliberaçäo:

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

gA!p1p4T.U,,BA pE Apolo oR ARMANDO pE LEMOS CARDOSO
EDOCt2022t2130

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: "À Câmara. 10.01,2022,,
Deliberaçäo:

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

@cAncutDAD
EDOCt20
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no g1, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 10.01,2022.,
Deliberaçäo:

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

9l=!Dl?AT,tlRA DE APolffilctTApo poR ANToNIETA Dos sANTosp¡uro so
8DOCt2021t71349
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 10.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o estorno de verba relativo à Candidatura de Apoio
ao Arrendamento, nos termos informados.

PEDID EN DA
DE

P

ENTA

EDOC|2021/35446

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: "A Câmara. 10,01,2022.,

00 IL
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Deliberação

EN P

ROD LHA NO
E

Deliberado por unanimid{e, aprovar pedido de isençäo do pagamento da taxa pela
ocupação do espaço público, no valor de €3.460,00 (três mil quãtrocentos e sessenta
euros), solicitado por Cláudio José Gomes Martins Loureiro, nos termos informados.

Ata no 02 - Reunião Públíca
De 24 de janeíro de 2022

E TAE

DET N

SILVA
EDOCI2021/31530

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g4, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 19,01,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isençäo do pagamento de taxas
referente a quarentena de animal no centrò de recolha of¡ó¡al, soliciiado por Rui Filipe
Tavares Vitória da Silva, nos termos informados.

GAIA CUIDADOR 2022
EDOCI2022|3876
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g5, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 18.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:1. Autorizar a prorrogaçäo dos apoios aos cuidadores lnformais beneficiários no ano
transato, desde que se mantenha o cumprimento dos critérios e nos mesmos termos, com
efeitos a janeiro de2022e término a dezembro de2022.2. Autorizar a abertura de novas candidaturas e atribuiçäo dos respetivos apoios, nos
termos do ano anterior, com efeitos ao mês da candidaturã e término'em 31 de dezembro
de2022.
3. Aprovar o reforço da PG 1507, em mais 200,000€. (duzentos mil euros), sugerindo.se
desde já a rubrica 2020.A.194.(Covid)

DE DE

EDOCt2022t3511

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: ',À Câmara. 1g.01,2022.,
0 presente assunto foi retirado da ordem do dia para reformulaçäo.
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D|REçAo MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
P1?|D9P,ElE?u9Ä0=Ð9=PAg4UFNT9 ons rnxns L¡ouronons No ÂMero oo pnoc.. gs¿rr¿
- p_L;,u!!Ao pE FREGUESTAS DE SAND|M. ol-vn rnoo pon m
J. TEIXEIRA. S.A.
EDOC|2022t2590

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 87, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 12.01.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção em 100% das taxas
liquidadas no âmbito do Proc,o 934114 - PL, União de Freguesias de Sandim, Olival,
Lever e Crestuma, solicitado por J, & J. TEIXEIRA, S.4,, noJtermos informados

DDE

REI
DE P

EDOCt2022t2019

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gB, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 10.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 6 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança
Democrática, aprovar a emissäo de certidäo de constituição de regime á.
compropriedade, solicitado por Félix Filipe Carvalho Loureiro - Pioco Bg6S/2i- CERT,
freguesia de Canelas, nos termos informados.

PEDID coN DE SO
AD DA GOM ERT -

SANDIM. LIVAL. LEVER E UMA
EDOCI2022t3682
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gg, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 14.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 6 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança
Democrática, aprovar a emissäo de certidão de constituiçäo de regime át
compropriedade, solicitado por Maria Adelaide da Silva Gomes - proco BS50/2i- CERT,
Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.

PED CE IMIE I o1

PED

EDOCI2022t2018
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: "A Câmara. 10,01,2022,,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1' Reconhecer, em virtude da conclusäo das obras efetuadas no âm¡ito do processo

no 2559117 e da apresentaçäo do certificado energético no SCE227g$æb, válido
atê 2410612030, que a fraçäo "AG" do prédio sito na Rua do choupelo, no 627, na
União de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, descrita na 1.
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o no 5321 e inscrito na
matriz predial urbana sob o no7297,da aludida uniäo de freguesias, adquirida pela
requerente à "MTC - Investimentos lmobiliários, Lda", titular do processo
registado sob o no 2559117, que contempla a comunicaçäo prévia de obras de
edificaçäo de edifício destinado a habitaçäo multifamiliar, ao abrigo do Alvará de
Licença de Obras Lote 2 do Alvará de Loteamento no 2/08 de t i Ae janeiro, foi
objeto de intervenção de reabilitaçäo urbana, para efeitos de isenção Oe llVll e lMT,
nos termos das alíneas a) e c) do n0 2, do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios
Fiscais;

2' Aprovar a emissäo de certidão, nos termos da minuta anexa à Informaçäo no
27387121,1;

3' Comunicar este reconhecimento ao Serviço de Finanças da área da situação da
fraçäo;

4- Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada.

tDo DÄO STICA DE IMT 1118-
POR

GOP -
EDOCt2022t2013
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no g1, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 10.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1' Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas no âïb¡to do processo

n0 3183/17 que corresponde o pedido de licenciamento de uma operaçäo de uma
reabilitação e da apresentaçäo do certificado energético no SCE24SOOj1ZS, que a
fraçäo "1" do edifício sito na Rua Primeiro de Maio, no g3, da Uniäo de Freguésias
de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, descrita na 2a Conservatória do Éegisto
Predial de Vila Nova de Gaia, sob o no 5967/20200812e ínscrito na matriz prãO¡rl
urbana sob o n0 7315, está inserido na ARU - Cidade de Gaia e foi objeto de uma
intervenção de reabilitaçäo urbana, para efeitos de isençäo de lMT, noi termos da
alínea c) do n0 2, do artigo 450 do Estatuto dos Benefíciós Fiscais;

2' Aprovar a emissäo de certidão, nos termos da minuta anexa à lnformaçäo no
29246121,1;

3' Comunicar este reconhecimento ao Serviço de Finanças da área da situaçäo do
edifício ou da fraçäo;

4' Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada.

PEDEE MARI

Classificaçãor Prlblico
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P CE U CA OS DE E IMT 18-
PE POR

BEG N LDA
EDOC|2022t2010

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: "À Câmara. 10.01,2022,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1' Reconhecer, em virtude da conclusäo das obras efetuadas no âmb¡to do processo

n0 3183/17 que corresponde o pedido de licenciamento de uma operaçäo de uma
reabilitação e da apresentaçäo do certificado energético no SCE2 ß66Ã429, que a
fraçäo "0" do edifício sito na Rua Primeiro de Maio-, no 93, da Uniäo de Freguäsias
de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, descrita na 2a Conservatória do Éegisto
Predial de Vila Nova de Gaia, sob o no 5967 e inscrito na matriz no 7344,-está
inserido na ARU - Cidade de Gaia e foi objeto de uma intervençäo de reabilitaçäo
urbana, para efeitos de isençäo de lMT, nos termos da alínea cido no 2, do art'igo
450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

2' Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da minuta anexa à Informaçäo no
29142121,1;

3' Comunicar este reconhecimento ao Serviço de Finanças da área da situação do
edifício ou da fraçäo;

4' Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

P ERE DO

DE
E T I MAN VA
EDOCt2022t1491

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g3, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: ,'À 

Câmara. 10.01,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 6 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança
Democrática, aprovar a reduçäo em 50% da taxa referente à 2t prorrogação do praio
para execuçäo das obras e a notificação do requerente, no sentido Oá re¡elçao Oo
pedido de .reduçäo/isençäo da taxa de licença de autorização e utilizaçáo, proc.o
3262//20 - PL, União de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedio da Afurada, solicitado
por Rui Manuel da Silva Sá, nos termos informados.

DA

MT

0

0E
D

o

AND

ISTI
CE SANT HAE RO DA AF SOL

EDOCt2022t3824
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g4, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: ,'À 

Câmara. 14.01.2022.,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1' Reconhecer, em virtude da conclusäo das obras efetuadas no âmb¡to do processo

n0 2_5!f]l_ e da apresentação do certificado energético no SCE22z9g32á4, vál¡do
atê 2410612030, que a fração "AF" do prédio sito ña Rua do Ghoupelo, no'672, da
Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, descrita na 1.
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o no 5371 e inscrito na
matriz predial urbana sob o artigo no 7297, da aludida uniäo de freguesias, foi
objeto de uma intervençäo de reabilitaçäo urbana, para efeitos de isenção de li4l e
lMT, nos termos da alíneas a)e c) do no 2, do artigo 450 do Estatuto doJ Benefícios
Fiscais;

2' Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da minuta anexa à lnformação no
30350/21,1;

3' Comunicar este reconhecimento ao Serviço de Finanças da área da situaçäo do
edifício ou da fraçäo;

4' Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

EDI EFE SEN
-U RO DA soLtc

POR FROG LDA FERNAN DA NEVES DA SILVA)
EDOCt2022t4008

0

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

Câmara. 17,01,2022.,
Deliberação:

Deliberado.por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1' Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadal nos termos do

processo de licenciamento no 1726118, com licença de autorizaçäo de utilizaçäo
com o no 272121, emitida em2110612021, para o fim habitacional, respeitantä à
fraçäo "E" daí resultante e da vistoria urbanística realizada no âmbito'da qual o
imóvelobteve o nível de conservaçäo "excelente" e da apresentaçäo do certificado
energético respeitante à fraçäo "E", emitido em 07/05/à021 e apresentados junto
do processo, que o edifício sito na Rua Luís de Camöes, no 405, da Uniáo de
Freguesias de Santa Marinha e Såo Pedro da Afurada, descrita na la Conservatória
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o no 4416t20,100714 e inscrito na
matriz predial urbana n0 7346, da 1a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova
de Gaia, foi objeto de uma intervençäo de reabilitaçäo, pãra efeitos de isençäo de
lMl e.lMT,.nos_termos e para os efeitos das alíneasãle ðldo no 2, do artigo 450 do
Estatuto dos Benefícios Fiscais;

2' Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da minuta anexa à Informação no
30236121,1;

3' Comunicar este reconhecimento ao Serviço de Finanças da área da situaçäo do
edifício ou da fraçäo;

4' Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

^
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EIMI EI 0rcA EITOS D
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V
EDOCt2022t3861

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: "À Câmara. 17.01.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1- Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadal nos termos do

processo de licenciamento no 1726118, com licença de autorizaçâo de utilização
com o no 272121, emitida em 211061202'1, para o fim habitacional, respeitantã à
fraçäo "G" daí resultante e da vistoria urbanística realizada no âmbito'da qual o
imóvel obteve o nível de conservaçäo "excelente" e da apresentaçäo do certificado
energético respeitante à fração "G", emitido em 07/05/2021 e apresentados junto
do processo, que o edifício sito na Rua Luís de Camöes, no 405, da Uniáo de
Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, sob o no 4416120100714 e
inscrito na matriz predial urbana no 7346, da 1a Conservatória do Registo predial
de Vila Nova de Gaia, foi objeto de uma intervençäo de reabilitaçäo, para efeitos
de isençäo de lMl e lMT, nos termos e para os efeitos das alíneas á) e c) do no 2, do
artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

2' Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da minuta anexa à lnformaçäo no
25445121,5;

3' Comunicar este reconhecimento ao Serviço de Finanças da área da situaçäo do
edifício ou da fraçäo;

4' Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

ARA DE IS E IMT
F D ELO JORGE

EDOCt2022t3874

PE

o

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: "A Câmara. 17.01,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1' Reconhecer, em virtude da conclusäo das obras efetuadas no âirb¡to do processo

t'?q?9111 e da apresentaçäo do certificado energético SCE25804B12B,válido até
'1810.812031,_que l fraçäo "G" do prédio sito na Ruã dos Chãos Vermelhos, no B2B,
da freguesia de Canidelo, descrito na 1a Gonservatória do Registo predial de Vila
Nova de Gaia, sob o n0 682, inscrito na matriz predial urbana so¡ o artigo no 920g,
da aludida freguesia, foi objeto de intervençäo de reabilitaçäo urbana, pãra efeitos
de isenção de lMl e lMT, nos termos das alíneas a) e c) d-o no 2, do artigo 450 do
Estatuto dos Benefícios Fiscais;

2' Aprovar a emissão de certidão, nos termos da minuta anexa à lnformação no
30050/21,1;

fr
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3' Comunicar este reconhecimento ao Serviço de Finanças da área da situaçäo do
edifí$o ou da fraçäo;

4- Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

DE PARA 8-
CERT - PEDRO DA SOLI

RMTC- MOREIRA
EDOCt2022t3854
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gB, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 17.01.2022.,
Deliberaçäo:

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

n" 2???!1'! e da apresentaçäo do certificado energético n0 SCE2290093i4, vátido
atê 2410612030, que a fração "AV" do prédio sito ña Rua do Choupelo, no'677, da
Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, descrita na 1a
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o no 5371 e inscrito na
matriz predial urbana sob o artigo no 7297, da aludida uniäo de freguesias,
adquirida pela requerente à "MTC - lnvestimentos lmobiliários, Lda", tiiular do
processo registado sob o no 2559117, que contempla a comunicaçäo prévia de
obras_de edificaçäo de edifício destinado a habitaçäo multifamiliariao äUrigo Oo
Alvará de Licença de Obras Lote 2 do Alvará de Loteãmento no2l08 de 11 de jañeiro,
foi objeto de intervençäo de reabilitaçäo urbana, para efeitos de isençäo áe lMl ó
lMT, nos termos das alíneas a) e c) do no 2, do artigo 450 do Estatuto doé Benefícios
Fiscais;

2- Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da minuta anexa à lnformaçäo no
30059/21,1;

3' Comunicar este reconhecimento ao Serviço de Finanças da área da situação do
edifício ou da fraçäo;

4' Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

ID ERT E DE ISE IEIMT o 8-
-U o

-AT DEI E
EDOCt2022t3834

PU 0

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

Câmara. 17.01.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:1' Reconhecer, em virtude da conclusäo das obras efetuadas no ãmbito do processo
no 4264116 que corresponde ao pedido de licenciamento de obras de amþliaçäo e
reconstruçäo de moradia destinada a edifício de apartamentos e da apreieníação
do ce-rtificado energético no SCE255703123, que a fraçäo ,,E" do ediiício, sito na
Rua Antero de Quental, no 90, da Uniäo de Freguesiás de Mafamude e Vilar do

fr
aacer -
Ë*""t

IAS DEDE MARI

Clässiflcação: Público

Certif¡cado



Ê wl.tVILA NOVA DE

CÁMARA MUNIcIPAL Ata no 02 - Reunião Ptiblictt
De 24 de janeìro de 2022

DE DE -PL- E CANI ctr
LDA

EDOCt2022t3910
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 100, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 17.01.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 6 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança
Democrática, aprovar o qgdido de reduçäo de taxas, uma vez que o prédio .r uprrio
se localiza na Area Reabilitaçäo Urbana "Cidade de Gaia", nos iermoi informados,

PEDI EMI CE ARA DEI ICIPAL

tc

EDOCt2022t3872
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 101, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: ,,A 

Câmara. 17.01.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de emissäo de certidäo para efeitos de
isençäo de lmposto Municipal Sobre Transmissöes Onerosas de imóveis (lMT),
conforme previsto na alínea c), do no 2, artigo 450 do EBF, atento ao preenchimento dos
requisitos necessários e previstos nos números 1 e 2 do artigo 4bo do Estatuto dos
Benefícios Fiscais, nos termos informados.

E E ISEN PAL

LE DIAS CRUZ CAMBIETE
EDOCI2022t3867

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no l12,apenas
no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 17.01,2022.,

DAD

Paraíso, descrito na 2a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob
o n0 531/19860319 e inscrito na matriz predial urbana sob o no 1l24,foi objeio de
uma intervençäo de reabilitação urbana, para efeitos de isençäo Ae lUll e lMT, nos
termos das alíneas a) e c) do n0 2, do artigo 450 do Estatuto do! Benefícios Fiscais;2' Aprovar a emissão de certidä0, nos termos da minuta anexa à Informaçäo no
29137121,1;

3' Comunicar este reconhecimento ao Serviço de Finanças da área da situaçäo do
edifício ou da fraçäo;

4- Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

E
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de emissão de certidäo para efeitos de
isençäo de lmposto Municipal Sobre Transmissöes Onerosas de imóveis (lMT),
conforme previsto na alínea c), do no 2, artigo 450 do EBF, atento ao preenchimento dos
requisitos necessários e previstos nos números I e 2 do artigo 4'So do Estatuto dos
Benefícios Fiscais, nos termos informados.

PEDI PRO OP
P N0 1 UES

PINHEIRO CORTE

L
LO

EDOCI2022I4018
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 103, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 17,01.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, indeferir a prorrogaçäo da isenção do lMl pelo período de
cinco anos, tal como prevista na alínea a), dlo no 2, do artigo 450 do Esiatuto dos
Benefícios Fiscais, porquanto o imóvel sito na Avenida Ua República, no 126, freguesia
de Arcozelo, descrito na 1a Conservatória do Registo Predial de Vila Ñova de GaJa sob
o n0 3858 e inscrito na matriz no 3153, está localizado em Área de Reabilitação Urbana
ARU Aguda'Granja e mais é afeto a habitaçao própria e permanente, conforme
comprovado através de certidão do Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia - 2, nos
termos informados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a deliberaçäo da Assembleia
Municipal, nos termos do disposto no no 6, do artigo 450 do Estaiuto dos Benefícios
Fiscais.

LI DE MAN RDES
DO NI ODE LA NOVA GAIA
8DOC|2021t87326
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 104, apenas
no original.

Despacho do Senhor Presidente:',A Câmara. 18.01.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura do presente procedimento de
contratação, nos termos informados na proposta de decisâo de coniratar, aprovar as
peças procedimentais, a designaçäo do Júri, do Gestor dos contratos, por lote, é suplente
propostos, bem como, ainda, o respetivo cabimento da despesa associada ao
procedimento, autorizando, igualmente, nos termos do no 4 do art. 730 da LOE;Z1, a
dispensa do limite aos encargos constantes do no I do referido normativo,
Considerando a repartiçäo plurianual dos encargos (2022-zO2S), deve a mesma ser
autorizada pela Assembleia Municipal, nos seguintes termos:

E

Class¡ficação: Público
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2015 A 30 Prestaçäo de serviços de Manutençäo de parques e Jardins
Repartiçäo total de encargos plurianuais:

1702726,01€
2043271,22€
2043271,22€

340 545,20 €

2022

2023

2024

2025

Por Lote:
Repartiçäo plurianual Lote A

394 829,14€ 2022
473794,97 €. 2023
473794,97 €, 2024
78965,83€ 2025

Repartiçäo plurianual Lote C

445771,68€, 2022
534926,02€ 2023
534926,02€, 2024

89 154,34€ 2025
Repartiçäo plurianual Lote B

407 846,48 € 2022
489 415,77 €, 2023
489 415,77 €, 2024
81 569,30€ 2025

Repartiçäo plurianual Lote D
454278,72€, 2022
545 134,46 € 2023
545 134,46€ 2024

90 855,74 € 2025
0s valores mencionados incluem lva à taxa de2lo/o.

AGUAS DE GAIA, EM, SA
- 2A ADITAMENTO

EDOCt2022t2149
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10b, apenas
no original.

Despacho do Senhor Presidente: ,'A 
Câmara. 10.01.2022,,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar o 20 aditamento ao contrato de empréstimo e
demais documentaçäo relevante,

DIVERSOS

Foi presente o RESUMO DÁRlo DA TESOURARIA, que se anexa no final porfotocópia sob o no 106,
apenas no original,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

ffi#
Certif¡câdo
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Nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas e 14 minutos, a Senhora Vereadora, em substituiçäo

do Senhor Presidente da Câmara, declarou encerrada a reun¡äo, da qual se elaborou a presente ata

aprovada, por unan¡midade, nos termos do disposto no no 1 do art.o 34.0 do CpA, e no n.o 1 do art.o 570.

do Anexo I da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, com as devidas alteraçöes, bem como do n.o I do

art.o 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua

reuniäo de 2021.10.18.

E eu, , Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e

Sec da prese a subscrevi.

A Senhora Vereadora em substituiçäo do
Senhor Presidente Mun de Vila Nova de Gaia

(Marina uel Lopes Mendes)
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