VILA NOVA DE

Ærr

l?

ri^.M,¡\RA MUNtctpAL

v\

Ata n'03 - Reuníão PtiblÍca
De 0I defevereìro de 2021

{
ATA

N.O

03

REUNñO PÚBLICA DE CÂMARA REALIZADA
EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021 POR VIDEOCONFERÊNCA

PRESENTES:

'o

senhor Presidente da Gâmara, prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng,o Patrocínio Miguel Vieira
de Azevedo

'A

senhora vereadora, Dra. Maria Erisa vieira da silva cidade oliveira

- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim
Cancela Moura

'o

senhor vereador, Dr. José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia
Monteiro
'A senhora vereadora, Enga, paula cristina Martins carvalhal
- O Senhor Vereador, Dr, Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto
Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora Vereadora, Dra, Marina Raquel
Lopes Mendes

PRESIDIU À RCUruñO:

o senhor Presidente da câmara, prof.

Dr. Eduardo vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNñO:
A Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 15 horas
HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 35 minutos.
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVO NO 1
O Senhor Vereador, Arq' José Valentim Pinto Miranda apresentou o ponto prévio que
a seguir se transcreve

(doc,1):
"Exmo Senhor Presidente
Senhor V ice-P residente
Caros Colegas Vereadoras e Vereadores, Imprensa, Galenses;
Nesfe momento difícil e de confinamento Nacional, Vila Nova de Gaia, tem motivos
de regozijo, com
desenvolvido por inumeras Empresas do Concelho, nesfe caso em especial
a NiEpORT-S,}, Émpres

o trabatho
a localizada

no Centro Histórico de Vila Nova de Gaia.
Eoi distinouida no Maior concurso lnternacional de Vinhos, o Besf Wine of The Wortd 2021, promovido petas
Principais revrsfas lnternacionais da Especiatidadl em parceria com a Plataforma
Finlandesa fÆTWGïOOX, com
o melhor Vinho fotüficado do Mundo.
"O Porto NIEPOORT Vintage 2017u, tendo recebido mais de frés mithoes de yofos, pelos promotores
da

competiçao.

Administraçao da Empresa, pela grandeza do Þømø
Vila Nova de Gaia.

roponho um Voto de Louvor

e

e

O'rvutgaçao tnteinacionatda Marca do Vinho

comunicar à
do potfo e de

Grato pela vossa afençâ0,
Vereador,

Valentim Miranda"

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Louvor à NIEPORT S.A,, pela grandeza
do
Prémio e Divulgaçäo lnternacional da Marca do Vinho do porto e de Vila Nova
dãGaia,
PONTO PRÉUO NO 2
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro apresentou o ponto prévio que
a seguir se transcreve
(doc,2):

"PROPOSTA
MEDIDAS DE APOIO NO AMBITO DO COMBATE À COVID.Ig
Face à atual crise econÓmica, sanitária e social, torna-se evidente
instituiçoes e as assoclaçoes do concelho, tambtém e sobretudo

a necessida de de

apoiar

as

famílias, as

as nossas empresas, nomeadamenfe as de

menor dimensã0.
Se quanto às famílias e.às assocnçöes, as medidas de apoio aprovadas pelo
município, que acompanhamos,
têm sido globalmente adequadas, constatamos que, ao nível dadempresas,
selus tificà ir mais além.
Com um novo confinamento, gue se prevê tongo e mais difícit, porque
agravado pelo anterior, o nosso tecido
empresariaL corre o risco de colapsar, com o possíue/ encerramenio
de-ma¡s rrþrrru,

e com o crescimento
exponencial do desemprego, E infetizmente, esta situaçã0, que já
ocorreu no concelho, poderá agravarse.
dgdo-s divulgados peto tnstituto de Emprego i, rorina(ao Profissional,
reportados a dezembro de 2020,
19pu1tdo
Vila Nova de Gaia, o maior numero de desempregáaos lnscrdos
17.641 - ,,0 dirtr¡to que, quando comparado
com fevereiro de 2020, ou seia, o (tttimo més'anfãs do início da pandemia,
correspondä a u'm agravamånb de
mais 4.201 desempregados, em apenas 70 meses.

-

Também a ACIGAIA, veio recentemente denunciar que
temendo que
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Prevendo-se um período de confinamento longo,penoso e difícil, importa pois ponderarsobre
esta dura realidade,
pr)curando por um lado, implementar medidas adiclonars direcionadas
às famítias, em matérias tão preocupantes
como a violência doméstica, a preseruação da saúde mental e da saude física, até
como o problema da fome,
que infelizmente e de uma forma encapotada, e
iét uma realidade e, por outro tado dar um sinat de esperatnça a
local, lançando um programa, com apolos a fundo perdido.
999.n9yia

l.Violência Domésfica
Fruto do isolamento e do aumento do desemprego, gue se traduz na perda
de rendimenfos dos agregados
familiares, a violência doméstica, durante os perodos de confinamento,
está a alcançar um criscüento
exponencial, pelo que é urgente apoiar as vítimas, com medidas concrefas, nomeadamente:
1' Uma linha Direta de Apoio às Vítimas da Viotência Doméstica, 24 horas por dia, com o envolvimento
de uma estrutura de apoio adequada.
Disponibilização imediata de um espaço para acolhimento temporário das vítimas, podendo,
como
alternativa, caso o município não disponha de espaços próprios, mediante
a celebraçào de pro,toc;otos
a esfabe/ecer para aloiamentos temporârios em hotet ou apart:amenfos de Atojamento
Local, para o
efeito, uma vez que nesta data registam taxas de ocupação residuais, a preços
baixos.
3. Criar, dentro..do programa de apoio ao arrendamenio átuatmente em iigoi,
linha específica de
apoio às vítimas de violência doméstica, que thes permita fer acessã a habitação propria, para

2'

,rt

recomeçar uma nova vida.
rede de Loias Sotidárias, uma em cada freguesiado nosso concelho.
Também a carência de alimentos, é igualmente um dos rosfos mäls visivels
desta novacrise socral pelo que se
justifica procurar, para os proximos tetmpos,
uma solução mais eficaz,
Justifica-se assrm o contributo e o envolvimento de todas as
iunfas de freguesia do concelho, em articulação com
a.Câmara Municipal, poderiam disponibitizar um espaço deifinados reclebu
doações

ll' Criação de uma

depors serem distribuídos de forma criteriosa, pelas famítias
in

stituiçoe s soclals m ais care nciad as.

de bensrrrrrr,rÀ,lr'

em

condiçoes mars vulneráveis

e

até'i,etas

Esfamos a falar de bens alimentares, de higiene pessoa{ equipamentos
de proteçao individual, vestuário e
calçado, entre outros artigos de primeira necessidade
Numa segunda fase, propomos afé a possibilidade da criaçã0, a título
definitivo, de uma congénere do nosso
conhecido e iát institucionalizado Banco Alimentar Contra'a Fome, que
no pós-pandemia,
com

a

adesão de

voluntários e mediante açôes organizadas de recolhade bens
atimeniares em hiptermercados e supermercados
sedrados no concelho, permitiria a recolha e distribuiçao de bens
alimentaresfe/os mais carenciados, Ficaria
apenas a faltar um espaço permanente para armazenar os bens
doados ou ,ecoith¡dos nas ações realizadas.
Na.prática, significa que no
Gaia poderia ter o seu proprio Banco Alimentar contra a Fome, sem colocar
.futuro,
naturalmente em causa todo o apoio que esta organização'merece.
Mas sempre ficou demonrtrr¿o gue os
porfugueses têm um enorme coração e que têm cãpacidide
de fazer sempre ,u¡t u,, esforç0, quando ie trata
de ajudar os mais carenciados,
Com esta açã0, estamos cr'enfeg que era possíue/ recolher anualmente
largas dezenas de toneladas de bens
que poderiam fazer a diferença para muitosgaienses,

1!tme!9res,
lll - Criação do Voucher-Restauração
Sendo a fome, muitas vezes escon dida e envergonhada, como
antes referimos, umadas faces mals ylsiyeis desta
ytva uis.e.social, importa também procurar soluçoes imediatas para suprir estanecessldade,
E consabido gue osprofissionars de restauraçãb do nosso concelho,'como
acontece no país, atravessam dias
muitos dificeis, decorrentes do encerramento computsivo de cafés
e restaurantes, cuja atividade ficou timitada ao

regime de take-away.

Asstm, propoe-se a criação do voucher-restauraçã0, a ser atribuido
a famítias carenciadas, gue |hes permitiria ter
acesso a IJma refeição mais digna e de quatidade, mas também promover,
de igual modo, o apoioaås empiásas
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de restauraçã0, pois conseguiriam, por esta via, incrementar a sua atividade, minimizar o impacto
negativo da
respetivafaturação e manter osposfos de trabatho.
Este voucher, poderia posteriormenfe ser alargado a outros estabelecimenfos de venda
de bens de primeira
necessidade, como merce.arias, frutarias, peixarias, talhos, padarias
assrm a desþnar-se por Voucher Atimentação

e

pequenos produtores agrícolas,pässando

lV - Gaia On-Line, ou em alternativa Gaia - Estamos On
Com esta medida pretende-se que o município mantenha durante o período de
confinamento, quese prevê longo,

um contacto regular e permanente com fodos os gaienses.
Esfamos assrm. a f.ala1 de uma ação de interação col?? os gaienses, através das
redes socnrs, com uma
periodicidade diária, bi ou trisemanal, conforme a dimeniao que
se pretenda dar a esta comunicatç;ão,
através dos seus canais, on-line, nomeadamente através do facebook'da Câmara
Municipal, do seu cànat
do Youtube, onde já transmite em direto as reuniões camarárias, os concertos online,
bem como outros
canais que tenha disponíveis para este tipo de comunicaçã0,
Os próprios meios de comunicação locais, podiam partithar estas intervençôes
em direto, pois exisfem
inclusivamente em Gaia, alguns orgãos de comunicaçao sociat que têm o seu próprio
canal'de TV, e que
lhes permitia assrm presfa r um seruiço pubtico ao concetho e poienciando
em muito esfas rnferaç oes com
os galenses.

Com muitos gaienses confinados, importa manter uma comunicação regular e diversificada,
mantendo-os
informados e motivados, ao mesmo tempo que os podemos á¡uaamos a ultrapassar
forçados, com mensagens posifrva e
lom a divutgaçiao das medidas
informar em tempos de particulares dificutdades,

Os conte(tdos poderiam versar sobre temas realmente relevantes
gaienses, nomeadamente:

1.

2'

esfe isolamento

de apoio, capazes de os

e

apoiar e

com valor acrescentado para os

SaÚde fisica, com aulas em direto de ioga e outras variantes de práticas desportivas
básicas de
ginástica, transmitidas on-line e passívels de serem acompanhadas
em casa,

SaÚde mentaL com palestras

a cargo de médicose pslcólogos experientes, apresentando dicas sobre
como manter uma boa forma da saúde mental de cada um, bem como intformações
bâsicas para
melhorar o relacionamento famitiar em casa, no âmbito da gestão do tempo,
retacionamento
rnferpessoal ou cuidados básicos para os mais idosos. Poderia
uto*punhado por um flyer, em
papel, com as principais dicas, que sern depors enviado
ou colocadonas calîas de correio.

iu

3.

Programas de entretimento, para crianças, jovense ldosos:
a) Para as crianças, promovendo regutaimente entretimento, através de interuençoes em direto de
animadores culturais, libeñando assim um pouco maisos palg eventualmente
ocipados
,rgi^,
de teletrabalho.
b) Para os iovens, promovendo concertos on-line de jovens talentos, mais ou menos conhecidos do
nosso concelho, quer ao nível da música, da poesia ou da magia. Para o recrutamenfo
desfes
iovens, bastava consultar as esco/as de musica ou outras instiiuiçoes culturais e recreativas do
nosso concelho, ou em alternativa, abrir candidaturas para o efeito, Também
seria importante aferir
sobre a participação de figuras pubticas gue qursessem aderir de forma sotidária
á esfe pro¡rto,
que naturalmente se riam bem-vind os.

r,

c)

4.

Para os idosos, convidando palestrantes habilitados a drcserfar e interagir
sobre temas colr
imporfância relevante para esta faixa etária, por exemplo ao nível
de saude.

Consultorio técnico, através do envio por e-mail de guesfões e dúvidas que gostariam
de ver
esclarecidas, os gaienses teriam a possi;ibitidade de encontrar resposta. podeiia
aié, natguns casos,
constituir uma alternativa às interuençöes dos gaienses nas reuniões púbticas
da Câmara

e

Classifìcação: Público
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ú

,Assemb/en Municipal, ao mesmo tempo que permitiria promover a transparência
das decisôes do
município,
Tendo em conta que Ga¡a é candidata a CapitatEuropeia da Juventude, propomos
a criação de uma
rubrica, onde fossem debatidas as temáticas mars impoñantes prru à ju'ventude,
onie o proprio
Orçamento Participativo, poderia ter um papet de relevo, no sentido de divulgar
as boas ideras dos
nossosl'ovens.
Também a divulgaçao de conteúdos, relafivos ao desporto, à cultura, às cotetividades
e à economia
social, poderiam t9r
papet importante em termos de comu¡nicação com os galenses, num
um
|øui
período que se avizinha difícil e penoso,

V Gaia SéniorEsfamos On
Ainda.d.entro das propostas de interação petas meios on-line, importaria tamb,ám preservar
a saúde mental dos
mais idosog nomeadamen.te aqueles que residem nos dlversos /ares e instituições
equiparadas do concelho e
que, neste momento, devido ao confinamento, estão impedidos de
ter quatqueicontacio físico com os familiares

mais prÓximos e que às vezes não tendo seguer um telemóvel, fica'm aásim impossibi//ados
contacto ate à distância.

de

estabelecer

A ideia era a posstbilidade dos /ares aderentes do concelho, implementarem
um contacto visual regular e periódico
por videochamada, dos respefivos ufenfeg co/n os seus famiiiares
mars próximos,

Propõe-se para o efeito o lançamento deste programa, que se traduz
basicamente na atribuiçao de um
determinado numero de tablets, a cada uma dag initituiçotes' aderentes,
desfinados exclusivamente'a permitir o
contacto regular dos utentes com asrespefivas famitias
þor videochamada. Competiria à instituiçao disponibitizar
um espaço adequado. para a realização desfas videoc;hamadas, dotado da privacidade
adequada, br, ,oro
disponibilizar um colaborador habititado para monitorizar as própiias tigaçoes.
Em simultâneo e para os idosos mais apfos nesta matéria, poderia
seimlnistrada uma formação básica, para que
de uma forma autonoma, pudessem fazer eles proprios a estabelecer esta
tigaçã0, de modo regular,ror or
familiares, a partir do tabtet da instituiçao.

rr^

uJ

- qARELI qROâRAMA DE ApOtO À aecupennçAo

Ecoüonrcn LocAL

Para além da atribuição do Voucher-Restauração, importa incentivar
asnossas efipresas, promovendo incentivos
à retoma da atividade.

1.

Destinatários

Iodgg as empresas, sedndas no concelho de vita Nova de Gaia, que a partir
da data da imptementação desta
medida e até um termg a definir, por exemplo até 31 de maio ¿e ZOZ.1,
adquiram bens e servlços a outras
empresas, também sedndas no concelho,

2.

Modelo de Funcionamento

Na aquisiçao de bens e serrlços, necessários para a retoma da sua atividade,
as empresa s mediante faturas
comprouativas da aquisição, receberiam um apoio ate 500 euros, grosso
modo, equivatente ao tVA supottado

na
aquisiçao dos referidos bens,
Por exemplo, uma empresa de Gaia, que adquirisse um conjunto de
bens necessários para a sua atividade, no
p.erío-d.9 proposto para esta medida, no valor
de 1.000 eurosi o que corresponde a um valor 230

euros, em iede
de lVA, receberia um apoio de iguat valor, com a apresentação de uima fatura
regularmente emitida, que
comprovasse a transação.
Se em vez de 1000^euros, a aquisição fosse por exemplo, de 3,000 et)ros,
o tVA suportado, embora
correspondesse a 690 euros, a empresa apenas receberia
o timite máximo, ou seja, or soo euros,

como

pr0p0m0s,

Adicionalmente propöe',se que cada empresa que adlsse a esfe programa
e nos termos deflnrdos, pudesse
rec-eber 600 euros por cada funcionário etfetivo do seu quadro
de pessoã/, até um timite de 3.000 euros, ou seja,
5 funcionários, com o compromisso de honra de mantei erræ poófo,
de trabatho até ao final do ano de 2021.
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Modelo de financiamento
Entendemos gue esfe plano de apo¡l, deve ser financiado com uma verba da
ordem dos 2 a
cuio modelo de financiamento poderia ser obt¡do, pela manutenção da taxa

que.fo.i aprovada para 2021, canalizando pafte daquela receita, que
exclusiuamente para a implementação desta medida de apoio.

4.

de

3

mithoes

de euros,

Derrama, nos exafos termos em

em 2020 atingiu

cerca

de

T,3M€,

Entidades envolvidas.

Como entidades envolvidas nesfe processo, poderia justificar-se a colaboração
da ACìGAIA, atribuindo-the a
gesfâo e agilização do processo, como intermediária da verba
a disponibitizui, n nCtOnlA, recebia o pedido de
apoio, conferia os elementos exigidos para a concessâo do incentivo e
disponibitizava o valor correspo,ndente,

5,

Vantagens desta medida
Esta medida traduz um apoio efetivo a fodas e/npresas do concelho, que
escolham como seus fornecedores
ernpresas igualmente sediadas em Gaia e não excluiqualquertipo de empresa,
desde que cumpridos os regursifos
que constam da proposta.
Beneficia obviamente e prioritariamenfe as micro e as pequenas empresas,
as mar.s afetadas petos efeitos da
pandemia, porquanto na aquisiçao de bens essenciats p ara'a retoma
da sua ,,tiuidade, por valores mais reduzidos,
têm neste apoio um incentivo de-maior peso e de maioi importância, do que pararr
r#prrr6 de maior dimensâo,
vila Nova de Gaia e Paços do concetho, 1 de fevereiro de 2021
o Grupo de vereadores do psD na câmara Municipat de vita Nova de Gaia,,

saiu da Reuniäo o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto.
PONTO PRÉVO

0

3

NO

Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues apresentou
um Voto de pesar pelo
falecimento da mãe do Senhor Vereador, Dr, Elísio Ferreira Pinto,
devãndo ser endereçadas as
condolências ao

Senhor Vereador e à família,

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento
da mäe do Senhor
Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto, endereçando as condolências ao Senhor
Vereador e à
família,

Entrou na Reuniäo o senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto,

0

PONTO PRÉUO

NO

4

Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues, informou
estar encerrada a fase de

vacinação nos lares de Gaia,

ACÃO DEFI
RO DE 2021

PRESIDÊNCWVER EAçAO
TIVA DA A TA NO 02 DA REUNÁO T BLICAI DE cÂunnn

18

DE

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

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no
02 da reunião pública de Câmara

realizada, por videoconferência, em 1g de janeiro de

classif¡caçâoi Prlblico
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ED0C/2021/3938
Foi presente o documento
que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original,
lgJ.fdqgTepígrafe,
,À
Despacho do Senhor presidente:
Câmãra, 15.01,2021 .,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceiros que
define

o modelo de gestäo do
projeto de C'ITS identificado pelo acrónimo "Cooperative Sireets" (,,o projeto',),
rpirr.ntrdo
através de candidatura ao Programa Comunitário bonnecting europe Facility
1iÊfi ZO1C, nos
termos apresentados,

ADE
EVI
FEVEREIRO
EDOC/2021/6973
Foi presente o documento.t fu|d."gTepígrafe, que se anexa
no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: ,À Câmãra. 22.01.2021.,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de suspensäo
temporária e excecional da
aplicaçäo das taxas municipais previstas nos artigos 12o daTabela de Taxas
e Outras Receitas
Municipais, Anexo ll ao Regulamento de Taxas Joutras Receitas Municipais
de Vila Nova de

Gaia (Estacionamento em zonas de estacionamento de duraçäo limitada),
entre o dia 23 de
janeiro e o dia 28 de fevereiro, sem prejuízo
de, eventual, pagámento de uma indemnizàção às
empresas concessionárias do estacionamento na via pública proporcional
às perdas ocorridas
e as quais poderão vir a ser contabilizadas tendo por referênð¡a
à me¿¡a ar¡tmética do período
homólogo dos últimos 5 anos, nos termos propostos,
Mais foi deliberado submeter a presente proposta à Assembleia
Municipal para deliberaçäo,
POR

U

E

DA

EDOCI2021t7279
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: "Publicite-se, A' Câmara para
cotnhecimento, 15.01.2021.,

Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.
HO

co

D

M

DE

EDOCI2021t7280
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se
anexa no final por fotocópia sob o no S, apenas no original
Despacho do Senhor Presidenfe; "Publicite-se, À' Câmara para
conhecimento. 25,0,,,2021,,

Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

Classificação: Públtco
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ED0C/2019/17273
Foi presente o documento
que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original.
ffeldg,glepígrafe,
Despacho do Senhor presidente: ,À Camãra, 26.01,2021.,

Deliberaçäo:
Deliberadopor unanimidade, aprovar o Acordo a celebrar entre as lnfraestruturas
de portugal, S.A.

e o Município de Vila Nova de Gaia, para a transferência de passagem superior
de õré.t

.

caminhos de ligação, nos termos apresentados,

ELEB

aa

E

DE UM

s

REF
BI

DE

DE

STA

,,

EM

DA

ED oct2020t39872

Foi presente o documento
que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original.
I,tf.fdg,?Tepígrafe,
Despacho do Senhor presidente: "A Câmãra, 27,01.2021.,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
Aprovar, nos termos do disposto nos nos 3 e 4 do artigo 1480 do GCp, as propostas

'l'

2'
3.

contidas no relatório final, nomeadamente:
a exclusäo da única proposta apresentada, pelos fundamentos aídescritos;
Declarar a näo adjudicação, extinguindo-se o procedimento de
contrataçäo, conforme
previsto na alínea b) do n0 I do artigo 790 do CCP, visto que a única proiorit
apresentada foi excluída, e, consequente, revogar a decisão de contratar,
como
disposto no artigo g0o do CCp;
Autorizar o descabimento da pC no 1997/2020,

'

DIREçAO MUNICIPAL DE GESTÃO O¡ PESSOAL E CARREI RAS
DE
DE

DE

A

QUALIDADE

HO

DE

E

EDOCI2021t1292
Foi presente o documento
gTepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no original
Despacho do Senhor presidente: ,À Câmãra. 22,01.2021.,

fÎ|dt"

Deliberaçäo:
g

Deliberado por maioria, por votos a favor do PS e 2 abstençoes
do PpD/pSD, aprovar a abertura do
procedimento concursal comum para preenchimento
Oe Oois postos de tra'balho da carreira de
Té.cnico Superior (Gestão de Qualidade) para a Divisäo de
Auditoria e eualidade, bem como, os
métodos de seleção e os requisitos obrþatórios identificados e a
designaçao áo júri que ierá
como missäo acompanhar as fases do concurso, com posterior su¡m¡slao
da proposta a
deliberaçäo da Assembleia Municipal.

Classlficaçãoi Público
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EDOCl2Ûz',U4354
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, 22,01.2021.,

Deliberação:

o

Deliberado por unanimidade, aprovar
recrutamento de dois assistentes operacionais
(calceteiros), Por recurso à reserva de recrutamento interna, constituída
no präcedimento
concu rsal com u m 2612019, nos termos i nformados.
OCUP
NI

UM

ART

tc
ERA

TO INT

PROCESSO 1 5/201 I (REF.B)
EDOC/2020t74070
Foi presente o documento referido.em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia
sob o no 10, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: ,À Câmara, 22,01.2021.,

Deliberação:

g votos a favor do PS e 2 abstenções do ppD/pSD, aprovar o
recrutamento de trabalhador para ocupação de um posto de trabalho na carreira/catégoria
de
técnico superior, vago por recente aposentaçäo de Maria da Conceição Almeida Araújo
tüonteiro
da Rocha, no Departamento de Assuntós Jurídicos, através de recurso à reserva de
recrutamento interna que vier a ficar constituída no processo 15/201g, nos termos informados,
Deliberado por maioria, por

ptgctPLl

llocEsso

REMESSA
Foipresenteodocumentoreferido,emepíg1,apenasnooriginal'
Despacho do Senhor presidente: "À Câmàra. 14.,01.2021.,

Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por g votos a favor e 2 votos em branco, precedido
de votação secreta,
arquivar o processo disciplinar n0 01/DCAJRM/2020, nos termos do relatório final.
POST

IRA

co

EDOC/2021/3056
Foi presente o documento

que se anexa no final porfotocópia sob o no 12, apenas no original,
lgf.fdg?T:pígrafe,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 26,01,2021.,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal
comum para
preenchimento de dois postos de trabalho da carreira de
técnico superior (Nutriçäo e Terapia
Ocupacional), para a Divisäo de Saúde e Segurança no Trabalho, bäm como,
os métodos de
seleçäo e. os requisitos obrigatórios identificados ea designaçao áo júri que
terá como missäo
acompanhar as fases do concurso, com posterior subm¡ssáo da proposta
a deliberaçäo da
Assembleia Municipal.

Classificação: Priblico
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EDOC/2020t76682
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia
sob o no 13, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 26.01.2021.,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal comum para
preenchimento de dois postos de trabalho da carreiia de assistente operacional (trolha
e
eletricista) para a Divisäo de Mobilidade e Transportes, bem como, os métodos de seleçäo
e os
requisitos obrigatórios identificados e a designaçäo do júri que terá como missão acompanhar
as fases do concurso, com posterior submissão da proposta a deliberaçäo da Assembleia
Municipal,
PARA
CARREI
NA
DE
SMART CITY
EDOC/2020/30109
Foi presente o documento referido.em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia
sob o no 14, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: ,À Câmara. 26.01.2021,,
Deliberação:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
nos termos
informados, o seguinte:
l. Aprovar a abertura de dois procedimentos concursais comuns com vista à constituição de
vínculo de emprego publico por tempo indeterminado na carreira geral de técnico
superiår, nas
áreas da geografia e informática, ambos para a Divisäo de lluminaçio publica
lnovaçaã é émarty
city, bem. como que sejam aprovados os métodos de seleção e os requisitos bbrigatórioð
identificados e a designaçäo do júri que terá como missäo ac'ompanhar
as fases do coîcurso,
com posterior submissäo da proposta a deliberaçäo da Assembleia Municipal.
2. Autorizar o recrutamento de um assistente télnico, por recurso à reserva
de recrutamento
interna constituída no procedimento concursal comum, proc. 2512018, para
a identificada
unidade orgânica.

E

T

AD

DA
s
EDOC/2020/79058
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no
final por fotocópia sob o no 1S, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: "À Câmãra, 26.01.2021.,

Deliberação:
Deliberado por_ maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes
do ppD/pSD, aprovar o
recrutamento de trabalhadorespara ocupaçäo de dois postos de trabalho
na carreira/categoria
de assiste-nte
para a Divisäo de Manutenção de Equipamentos e para a
Divisäo de
_técrico,
Manutengäo de Espaços Públicos, através de recurso à reserva
de recrutamento interna,
constitu ída no process o 251201g, nos termos i nfo rmados.

Classifìcação: Público
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ED0C/2020t79129

Foi presente o documento
que se anexa no final por fotocópia sob o no '16, apenas no original,
¡9tefc9,g1epígrafe,
Despacho do Senhor Presidente: ,,À Câmara. 26,01.2021.,

Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por
informados, o seguinte:

1.

g votos a favor do PS e 2

abstençoes do ppD/pSD, nos termos

Aprovar o recrutamento de trabalhador para ocupação de 1 posto de trabalho
carreira/categoria de técnico superior, área de engénharia civil, para a Divisäo

na

de

Manutenção de Equipamentos, através de recurso a uma eventual rejerva
de reciuiãmento

interna, que venha

a ser

constituída

eo

Município de vira Nova de Gaia tem em desenvorvimento;

2. Anular os
Diário

procedimentos concursais comuns abertos

da República 2a serie, no

NTO
RI

U

A

EDOCI2021t2432

o

por aviso (extrato)

no

de 10 de laneiro de ' 2020,' por

de candidatos aprovados, que inviabilizã prossecução dos
procedimentos;
Aprovar a abertura de 2 procedimentos concursais comuns com vista
a constituiçäo
de vínculo de emprego na carreira geral de técnico superior, nas áreas de
Engenhária
Eletrotécnica com inscriçäo válida e efetiva na Ordem profissional (1 posto),
r .Jrfroul
na fase de constituiçäo de vínculo de emprego público e na área oe
engenhâria Meiânica
com inscrição válida e efetiva na Ordem Profissional (1 posto), título a õomproua¡.
n, frr.
de constituiçao de vínculo de emprego público, ¡em 'comó que
sejam äprovados os
métodos de seleçäo e os requisitos obrigatórios identificados e'a designaçäo
do júri que
terá como missäo acompanhar as fases do concurso, com posterior submissäo
da
proposta a deliberação da Assembleia Municipal,
inexistência

3'

524

DET

UM
M

PLI

à

P

NA

ERE

c0

IRA D
EXTE

Foi presente o documento referido.em epígrafe, que se anexa
no final por fotocópia sob o no 17, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: ,A Câmãra, 26.,01.2021,,

Deliberação:
Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes
do ppD/pSD; aprovar a abertura de
procedimento concursal comum para preenchimento
dä um posto de trabalho da carreira de

técnico superior (Design/Multimédia), para a Equipa Multidisöiplinar de protocolo
e Relaçoes
Externas, bem como, os métodos de'seleçäo e os requisitos obrigatórios
identificados e a
designaç-äo do júri que terá,como-missão ãcompanhar as fases
do-concurso, com posterior
submissäo da proposta a deliberaçäo da Assembieia Municipal, nos
termos informados.

Classificação: Público
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EDOCI2021t2428
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa
no final por fotocópia sob o no 18, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: ,À Câmàra, 27.:01.2021,,

Deliberação:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes
do ppD/pSD, aprovar a abertura
de dois procedimentos concursais comuns com vista
a constituigäo de víncuio oe empiego n.

carreira geral de técnico superior (2 postos) e na carreira
de ássistente técnico (z'foètos¡,
ambos na área da Informática, para a Diviéao de Sistemas de
lnformaçäo, bem como, os
métodos- de seleção e os requisitos obrigatórios identificados
e a designaçaó uo ¡uriqu, trra
como missäo acompanhar as fases do concurso, com posterior
suu-m¡siao oa proposta a
deliberaçäo da Assembleia Municipal, nos termos informa'dos.
AL

A

NA

D

o

E

EDOC/2020t77019
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se
anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: ,À Câmãra. 27,01,2021,,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados,
o seguinte:
1' Aprwar a alteraçäo ao mapa de pessoal com a

ciiaçao de um posto de trabalho näo
ocupado na carreira geral de técnico superior, áreã das
ciências agrarias, pãr, o
Departamento de Ambiente e parques Urbanos;

o recrutamento de trabalhador para ocupação de posto de trabalho na
carreira/categoria de técnico superior, área das ciências
agrárias, através de recurso a uma
eventual reserva de recrutamento_ interna, que venha a ier
constituída no pror.ãimento
concursal
o Município de Vila Nova de Gaia tem em desenvolvimento (2lti01gl.
9.ye
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia
Municipal.

I

2' Aprovar

T

P

U

DE

POST

T

NA

T
DE

21t2019
EDOC/2020t74674

U

E

RSAL

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 Câmãra. 27.01.2021.,

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o recrutamento
de trabalhadores para ocupação de três
postos de trabalho na carreira/categoria de
assistente técnico, área de animaçäo sócio.cultural,
através de recurso à reserva de reðrutamento interna,
constiiuída no procedimento concursal
2112019, nos termos informados.

Classificação: Público
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EDOC/2020/63819
Foi presente o documento referido em epígrafe, que
se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original,
Despacho do Senhor presrdenfe; ,À

Cemãra. 21,,01,2021,,

Deliberação;
Deliberado po.r maìoria, por g votos a favor do PS
e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar as clausulas
contratuais da minuta de contrato relativa à contrataçäo
de empréstimo de'curto prr.o
1àte ro
montante de €7.500.000,00), na modalidade de contá
corrente, para o ano 2021, nos termos
apresentados.

N

CE

EP
RE

NI

E

E

VIST
DO

00

MI

CAB

EM

OE

EDOC/2020/76856
Foi presente o documento referido em epígrafe, que
se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenasno
original.
Despacho do Senhor presidente: ,À Camãra,
20,01.2021.,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda
ao Acordo de colaboraçäo celebrado entre o
Município de vila Nova de Gaia e o centro social
e earoquiaide

revisäo da comparticipaçäo financeira, reduzindo-o
valor
descabimento e estorno do montante de €20.000,00 (vinte

pã"

Gulpil¡ares, tendo em vista a

cãö,ö00,00 (vinte mil euros) e
m¡¡euros), nos termos informados.

EDOC/2020/46659
Foi presente o documento referido em epígrafe, que
se anexa no final por fotocópia sob o
Despacho do Senhor presidente: "À Camãra.
21.01,2021.,

no

23, apenas no original,

Deliberaçäo:

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

/' Autorizar a aquisiçäo, por via do direito privad_oa iara integraçäo

no domínio público
municipal, da parcela de terreno com a areä
de li,öo m2, ioîntit¡caoa como parcela H
necessária qara requalificaçäo da Rua Delfim
de Lima . 3'iase . canelas, a desanexar do
1
logradouro do prédio urbano i¡to na Rua do cárregal,
n: 314,freguesia de canelas, descrito
na Segunda Conservatória do Registo Predial
oJvila Nova de-Gaia sob o número 3667 canelas e inscrito na matriz.son oãrtigo 679, pelo
valor de o,so¿,¡ic (seis mil, quinhentos e
sessenta e quatro euros e trinta cêntirnos),_a qual
se encontra ¡oent¡r¡câoa nr plätiir'ä.Jastral
e ortofotomapa do Reratório deAvariaçäó préiia,
a cor raranja;
l/ - Aprovar a respetiva minuta da escritura
de expropriaçao ámigavet.
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EDOCI2021I3742

Foi presente o documento
que se anexa no final por fotocópia sob o
l?t|9]?Tepígrafe,
Despacho do Senhor presidente:
"À Câmãra. 19,01,2021.,

LDA''

no

24, apenas no original,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de suspensäo
de rendas em termos idênticos aos
que foram concedidos aos feirantes, ou seja, até 3l'de
março de2021,nos termos informados.
NC

AD

EA

DE

A

VILA

NI

IA

EDOC/2020t74643
Foi presente o documento

que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no original,
l?l.fd9,?1epígrafe,
Despacho do Senhor Presidente:
"À Câmara. 21.01,2021,,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a extinção do contrato por impossibilidade
definitiva de
cumprimento do objeto, nos termos do artigo 3380, conjugrOo com a alínea
a), do artigo 3300
do CCP, nos termos informados
NCIA
ITA
DO
DA
NIAO
UES
DE PEDROSO E SE
EDOC/2020/35863
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 Câmãra.
Zl..,Tt.ZOZ|.,

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita de
terrenos ao domínio público na Rua

da Seada, União de Freguesias de Pedroso e Se-ixezelo, nos termos
informados.
R

DI

_34
EDOC/2020t50782
DE

.

A

NE
RETI

REU

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa
no final por fotocópia sob o
Despacho do Senhor presidente: ,À Câmãra. 26,01,2021.,

DE
no

DE

27, apenas no original,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, retificar a deliberação de Câmara
datada de 04t0112021, nosentido

de passar a constar:

| 'é autorizada a aquisição, por via do direito privado, para
integração no domínio público
municipal, das seguintes parcelas de terreno:
a) parcela com a área de 159,00 m2, identificada como parcela pa necessária para
a
requalificaçäo da Rua Delfim de Lima - 3a fase - Canelas, a deianexar
prédio
do
rúsfilo sito
na Rua Delfim de Lima, freguesia de Canelas, descrito na Segunda
Conservatória do Registo
Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 1310 - Canelas õ inscrito
na matriz sob o artigo
1691, pelo valor indemnizatório de 14.787,00 € (catorze mil,
setecentos e oitenta e sete euros),
a qual se encontra delimitada na planta cadasiral e ortofotomapa,
a tracejado de cor laranja;
b) parcela com a área de 86,00 m2, identificada como pår..ir pb îecessária para
a
requalificaçäo da Rua Delfim de Lima - 3.a fase - Canelas, a däsanexar
do prédio rústiäo sito

'

'

Classificação: Público
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na Rua Delfim de Lima, freguesia de Canelas, descrito na Segunda
conservatória do Registo
Predial de Vila Nova de Gaia sob o número g30 - Canelas Jinscrito
na matriz sob o ,-r¡go
1693, pelo valor de indemnizatório de 7.998,00 € (sete mil
novecentos e noventa e oito euros),
a qualse encontra delimitada na planta cadastraì e
ortofotomapa, a tracejado de cor laranja,
ll.'ser aprovado que a entidade expropriante, o Município de Vila'Nova Oá Caia,
se obrigue:
a) à colocação de um sinal vertical de proibição de eitacionamento
de pesadôs na Rua do
Cruzeiro;
b) à execuçäo do acesso automóvel com colocaçäo de um portäo
de correr junto do limite
poente do terreno da Rua do Cruzeiro;
c) à-execuçäo do muro em pedra em toda a extensäo da propriedade
confinante com

a Rua
Delfim de Lima e Rua do cruzeiro, no seguimento oö muro vizinho,
com uma altura
aproximada de 1,75 m.

-

AL
RAL
EDOC|2021t7528
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: ,A Câmãra.
27.,01.2021,,

Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.
EEM

FUN

NC

D

UÊ
E

E

DE

EDOC|2021t7466

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa
no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor presidente: ,À Câmãra. 26.,01.2021,,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar as normas que estabelecem
as condiçöes de atribuiçäo de
apgio municipalàs associaçöes culturais, desportivas e sociais,
no âmbitó da minimizaçäo dos
efeitos. negativos provocados pela situação pandémica que
se vive, acompanhadas dos
respetivos anexos' e que constituem, em cônjunto, o Fundoie
Emergênc¡a . Cåv¡u 19. Apoio
a Associaçöes Locais, na sequência do Prográra
de Relançamento Económico e Social de Vila
Nova de Gaia, aprovado na reuniäo da CM ãe 07.12.2020, näs
termos informados,
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EDOCI2021t1434
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 Câmãra. 26.01,2021.,

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução
em 70% do pagamento de taxas de

utilizaçäo de viaturas municipais, no valor de €220,3i (duzentos
. uint. euros e trinta e três
cêntimos) para deslocaçäo a Vita do Conde, no dia z'g oe janeiro
de 2021, solicitado pela
Associaçäo Desportiva Modicus de sandim, nos termos informados.
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EDOC12021t't423
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa
no final por fotocópia sob o
Despacho do Senhor presidente: ,À Câmãra. 26,01,2021.,

no

31, apenas no original,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade,_ a.provar

o pedido de redução em 70% do pagamento de taxas de
utifizaçäo de viaturas municipais, no valor de €1.173',49 (mil cento
e setenta e três euros e
quarenta e nove cêntimos) para deslocaçäo a Portimão,
nos dias 1S e 16 de janeiro de 2021,
solicitado pela Associaçäo Desportiva Modicus de Sandim, nos termos informados.
DIREçÄO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBL|COS
DAP

lA-

NOV

EDOC/2019t50344
Foi presente o documento
que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original,
iî]9|9]nepígrafe,
,À
Despacho do Senhor presidente:
Câmãra, 19.01.2021.,

Deliberação:
Deliberado porunanimidade, aprovar opedido de prorrogaçäo
do prazo para prestação de caução,
por 3 dias úteis, apresentado pelo adjudicatário v¡erom¡ñno
ll, bonstiuçao e neáoilitação Lda.,
tendo este sido remetido no prazo esiabelecido para o efeito e encontrã.se
fundamentädo pelo
atraso da instituiçäo de crédito na emissäo da garantia bancária, nos
termos informados.
S

DEF

EDOC/2020t78723
Foi presente o documento_l?l:|d]?Tepigrafe,
Despacho do Senhor presidente: ,À Câmãra.

D

UDE

que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no original
26.,01.2021,,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de
Trânsito, nos termos informados.
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EDOC/2020/46350
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa
no final por fotocópia sob o
Despacho do Senhor presidente: "À Câmãra, 26,01.2021.,

no

IAS DE

34, apenas no original

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal
de Trânsito, nos termos informados.
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EDOC/2020t74019
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa
no final por fotocópia sob o no 35, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: ,À Câmãra,
22.:01.2021,,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprov_ar_o contrato-programa a celebrar
entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja Paroquial oå rreguesia de S,
João de Canelas, þara apoio
financeiro ao investimento (obras no saläo paroquial)f no montante total
de €20,000,bö lvinte mif
euros), nos termos apresentados,
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POR
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COSTA DA SILVA
EDOC/2020/10008
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 Câmãra, 22.01,2021.,
1

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento
da taxa municipal de
urbanizaçäo, no valor de €3.444,63 (três mil, quatrocenios e quarãnta quatro
e
euros e sessenta
e três cêntimos), Proc.o 1809/2019, solicitado por Marina Soares Costa da
Silva, nos

termos

informados.
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EDOC/2020/35905
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 Câmãra, 26.01.2021,,
90

Deliberação:
Deliberado,por unanimidade, aprovar o contrato-programa a
celebrar entre o Município de Vlla
Nova de Gaia e a CERGIGAIA Cooperativa
þarã a Educação e Reabilitaçäo de Gidadäos

-

lncapacitadost
apoio financeiro ao investimento (obras no telhado do lar residencial),
Pala
no
montante total de €7,793,90 (sete milsetecentos e noventa e três
euros e noventa cêntimos), nos
termos apresentados,

Classificação: Públtco

fr

aa6et -

Ëotr""
Páoina 17

¿le

2l

VILA NOVA DE

t?

,f\

cÁMAfìA t.luNtctfr^L

0
NA

MU

RG

A-

+

ADO

Ato

DE

DE

EDOC/2021/5652
Foi presente o documento referido.em epígrafe, que se anexa
no final por fotocópia sob o
Despacho do Senhor presrdenfe; "À Câmãra.
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no

RI

38, apenas no o¡ginal,

26.,01.2021,,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar

o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva de
Apoio na Carência Económica e Emergência S-ocial,
_Eixo
solicitado por Maria de Fátima Ribeiro de èampaio, nos termos informados.
D|REçÄO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
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N

UEL

EDOCI2021t6192
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 Câmãra. 21.,01.2021.,

Deliberação:
Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes
do ppD/pSD, aprovar o pedido de

isençäo do pagamento da taxa municipal de urbanizaião, no valor
de €l.gos,z+ ioois mil,
oitocentos e cinco euros e setenta e quatro cêntimoi), Éroc.o lzo2tgs- pl,'trejuesìa
Ue
Canidelo, solicitado por ManuelAugusto de Oliveira Borgäs e
Outro, nos termos informados.
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EDOCI2021t6295
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa
no final por fotocópia sob o
Despacho do Senhor presidente: ,À Câmãra. 22.01,2021.,

no

40, apenas no original.

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento
da taxa municipal de
urbanizaçäo, no valor de €3.180,41 (trêð mil, cento e o¡tenta .ú"Ë quarenta
e
e um cêntimos) e
da taxa de emissäo do aditamento ao alvará de licença de
obras, no uålor. de €2,556,00 loois mit,
quinhentos e cinquenta e seis euros) - Proc.o 1376tgi
- PL, Uniáo de Èreguesias de Gulpil¡ares
e Valadares, solicitado por Associação dos Trabalhadores
e ReformadoJ da portugal Telácom,
nos termos informados.
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EDOCI202'1t6277
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se
anexa no final por fotocópia sob o
Despacho do Senhor presidente: ,À Câmãra. 21.01.2021,,

no

41, apenas no original

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidgde,_a_Plovar o pedido de isenção
do pagamento da taxa municipal de

urbanizaçäo, no valor.de.€38.244,81 (trinta e oito mii duzenioJ quarenta
e
e tuatro euros e
oitenta e um cêntimos), da taxa de licença de construiäo de
obras dä edificação, no montante
de €7'583,62 (sete mil, quinhentos e oitenta e três eurós
e sessenta e dois cêñtimos¡ e da taxa
de emissäo de alvará delicença de obras, no valor de €290,00 (duzentos
e noventa euros), proc.o
1180/16 - PL, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vitar
dô Paraíso, solicitado pela Associação
da casa dos Professores e Educadores de Gaia, nos termos
informados,
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EDOC|2021t6272
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se
anexa no final por fotocópia sob o
Despacho do Senhor presidente: ,À Câmãra, 21,01.2021,,

no

42, apenas no original.

Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes
do ppD/pSD, aprovar o pedido de
reduçäo
prorrogaçäo de pÍazo,no valor oe cto¿,zo (cento e quatro
915070 da 1a
euros e vinte
cêntimos), Proc.' 7257t19- e!,.U¡i1o qä lreguesias de Santa
pedro da Afurada,
lvlar¡nna
e
São
solicitado por Condomínio Edifício PARK lll, -nos termos informados,
E IMT

,o1

PED

- CERT.

os
EDOCI2021t6207
Foi presente o documento referido em epígrafe, que
se anexa no final por fotocópia sob o
Despacho do Senhor presidente: ,À Câmãra. 21.01,2021.,

no

43, apenas no original,

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados,
o seguinte:

1' Reconhecer

que, em virtude da conclusão das obias efetuadas no
âmbito do

Processo no 3926/19 e da apresentaçäo do certificado energético
no SCE2279gg642,
que a fração "2", sita na Rua do choupero, no rfig,destinadia
habitação uo tipã rz e
um lugar de estacionamento no piso -2,-col entiada pero
no 50 da Rua da cåbaça e
um compartimento técnico sito no piso -2, da Uniäo
das Freguesias de Santa Marinha
e Säo Pedro da Afurada, descrito na 1a Gonservatória
oo Reiisto predial de Vila Nova
de Gaia sob o no 5371120110609-2 e inscrito na Matriz Predlal
Urbana sob o no 72g7,
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foi objeto de uma.intervençäo de reabilitaçäo urbana, para efeitos
de isençäo de lMl e
lMT, nos termos das alíneas a)e c), do no 2, do artigo 450 do Estatuto
dos Benefícios
Fiscais;
Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da minuta anexa
à lnformação no
21984120,5 de 2021.01.12;
Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área
da situaçäo do edifício
ou fração;
Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada,
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se
anexa no final por fotocópia sob o
Despacho do Senhor presidente: ,À Câmãra. 21.01.2021.,

no

44, apenas no o¡ginal,

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

1' Reconhecer

2'

3'
4'

que, em virtude da conclusäo das obias efetuadas no âmbito
do
Processo n0 3926/19_e da apresentaçäo do certificado energético
no SCE2295 61233,
que a fraçäo "BT", sita na Rua do Choupelo, no 6TT,destinadia
a habitaçao Uo tipo f+,
sita no piso 4, um terraço e quatro lugares de estacjonamento no piso.i,
com entrada
pelo n0 30 da Rua da Cabaça no 30 ã um compartimento
técnicó sito no fiso .t, oa
Uniäo das Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada,
descrito na It
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o no
5371t20110609-8T e
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o no7297,foi objeto de uma
intervençäo de
reabilitação urbana, para efeitos de isenção de lMl e lMT, nos termos
das alíneãs a)e
c), do n0 2, do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscãis;
Aprovar a emissão de certidäo, nos termos da minuta anexa à lnformaçäo
no
23446120,3 de 2021.01.12;
Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da
situaçäo do edifício
ou fração;
Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada,

EDOC/2021/4356
Foi presente o documento referido em epígrafe, que
se anexa no final por fotocópia sob o
Despacho do Senhor presidente: ,À Câmãra, 26.01,2021.,

no

45, apenas no original.

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar, o fundo fixo de
caixa para a receção do parque Biológico,

nos termos informados.
D

DO

DE

EDOCI2021t7104
Foi presente o documento referido em epígrafe, que
se anexa no final por fotocópia sob o
Despacho do Senhor presrdenfe; ,À Câmãra, 26.01,2021.,
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençäo de pagamento
dos valores devidos pela

entrada
I

P..Pjr9y9 Blológico em d¡as comemorativos e ãtiv¡dades afins, nos termos

nfo rmaçäo I NT.C MVN G t2021 t 1t 12 de 25.01 .2021,

da

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁruO DA TESOURARIA que se anexa
no final por fotocópia sob o

original,

no

47, apenas no

Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.
MUNICI PAL GAIACU IDADOR- PROG
E

MUNI

DE APOIO

D

EDOC/2021l8018
Foi presente o documento
que se anexa no final por fotocópia sob o
l?J.fd9,gTepígrafe,
,A
Despacho do Senhor presldenfe;
Câmãra.

no

4g, apenas no original,

28.:01.2021.,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o Programa Municipal Gaiacuidador programa
Municipal
de Apoio aos Cuidadores lnformais de Vilà Nova de Gaiã, nos termos
apresentalos.
Mais foi deliberado submeter a presente proposta à Assembleia Municiþal para
deliberaçäo.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 35 minutos,
o Senhor presidente da Câmara dectarou

encerrada a reuniäo, da qualse elaborou a presente ata aprovada, por
unanimidade, nos termos do disposto
no n0 1 do art.o 34.0 do CPA, e no n.o 1 do art,o 570, do Anexo I da Lei
n: lill2lll,de 12 de setembro, com as
devidas alteraçöes, bem como do n'o 1 do art.o 11.0 do Regimento
da Câmara Municipalde Vila Nova de Gaia,
aprovado pefo Executivo na sua reuniäo de201g.01.21.
E eu,

da

, Diretora Municipalde Administraçäo e Finanças e secretária

reuniäo, a

O Presidente da Câmara,

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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