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Ata n'04 - Reunitio PúblÍca
De 22 de.fevereiro de 2021

ATA N,O 04

REUNñO PÚBLICA DE CÂMARA REALIZADA

EM22 DE FEVEREIRO DE 2021 POR VIDEOCONFERÊNC|A

PRESENTES:

- O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vitor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora, Dra. Maria Elisa Vieira da Silva Gidade 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 RCU¡¡ñO:

- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNIAO:

- A Diretora Municipal de Administração e Finanças, Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 16 horas

HORA DE ENCERRAMENTO: 18 horas e 50 minutos.
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De 22 defevereiro de 2021

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PREVIO NO 1

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, apresentando o seguinte voto de pesarl

"Faleceu, com 60 anos, o irmão do senhor Vereador José Guilherme Aguiar, o saudoso Carlos Maria Saraiva de Oliveira Aguiar

Acabava de festejar o aniversário a 2 de janeiro, tendo nascido em 1961. Era pai de 4 iovens e marido dedicado, deixa uma saudade das

grandes pessoas que, por vezes, nos faz perguntar se esfarnos perante uma iniustiça divina ou se ai se preferem as grandes pessoas,

deixando-nos o exemplo e a memória.

Certo é que se tratou de uma perda sentida pela multidã0, que não abdicou do último adeus. E cerfo tambêm é que não se desconhece a

intensidade de uma retação não só de irmä0, mas de irmão-amigo e mesmo de irmão-amigo e colega de râguebi.

Tinha a genica e a força do ponta de uma equipa de râguebi, como jogou em Medicina e no CDUP, com a tranquilidade e gentileza de um

campeão de golfe/pares, que o foi, tranquilo como nos deixou, rápido a partir, como duradouro se manterá iunto de quem lhe era próximo.

Sabe-se como a morte ê inevitétvel e injusta. A melhor vingança que temos contra a morfe é a memoria. Pela memória, o ser humano vence

a morte. E serát na memória e pela memoria que o jét saudoso Carlos Aguiar vai vencer a morte e manter-se entre nos.

Ao colega José Guilherme Aguiar, família e amigos, um sentido voto de pesar nesfe momento penoso, em que só conseguimos deixar um

abraço e uma palavra de solidariedade."

O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, agradeceu o voto de pesar apresentado.

Deliberaçäo:
Deliberado, por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de Carlos Maria Saraiva de

Oliveira Aguiar, devendo ser comun¡cado à Familia.

PONTO PRÉVIO NO 2

O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Miranda, apresentou o voto de louvor, constante do doc. n0 1, que

a seguir se transcreve:
"Exmo Senhor Presidente
Senhor Vice-Presidente

Caros Co/egas Vereadoras e Vereadores, Imprensa, Gaienses;

Mais uma empresa sediada em Vila Nova de Gaia (A Quinta da Boeira), foi alvo de uma distinção internacional, nesúe caso no Continente

Americano, especificamente na 27a edição do Concurso'Se/ecflons Mondiales des Vins Canada".

O Vinho do Porto Very Old Tawny de 1917 lançado em 2019, num frasco de pertume de 100 ml, é saboreado com cuftas vaporizações.

Mais esclareço que é a (tnica empresa do sector do vinho do Poño que apresenta este nêctar com esta forma inovadora de vaporizar, tendo

sido brindada com a medalha de Ouro num certame que teve como concorrentes 2160 vinhos provenlenfes de 33 paiseg sendo o júri

composto por 60 elementos da área dos vinhos etendo a avaliação sido efetuada em 144 sessões de provas.

Atendendo a esta elevada distinção a mais uma empresa de Vila Nova de Gaia, lígada ao vinho do Porto, proponho um Voto de Louvor,

pela medalha de ouro atribuída e comunicar á Administração da empresa, pela grandeza do prêmio e divulgação lnternacionalda marca do

vinho do Porto e de Vila Nova de Gaia.

Grato pela vossa atenção,

Vereador
Valentim Miranda"

Deliberaçäo:
Deliberado, por unanimidade, aprovar o Voto de Louvor apresentado, devendo o mesmo ser
comunicado à administraçäo da Quinta da Boeira.

PRESTDÊNCA/VEREAçÄO
APROVAÇAO DEFINITIVA DA ATA N'03 DA REUNIAO (PÚBLICA) DE CÂUIARA REALIZADA EM 01 DE

FEVEREIRO DE 2021

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 1, apenas no original
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata n0 03 da reuniäo pública de Câmara
realizada, por videoconferência, em 01 de fevereiro de 2021, tendo o Senhor Vereador Dr,

José Joaquim Cancela Moura registado um erro na votaçäo do ponto 13, devendo por isso
ser corrigido, uma vez que o referido ponto foi deliberado por unanimidade e não por maioria,
como consta do texto da ata.

ACORDO DE COLABORAÇAO ¡NTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE VILA NOVA DE

GAIA, O lRN, LP. E A eBUPI - ESTRUTURA DE M|SSÄO PARA A EXPANSAO DO STSTEMA DE TNFORMAçAO
CADASTRAL SIMPLIFICADO TENDO EM VISTA A EXPANSÄO DO SISTEMA DE INFORMAÇÄO CADASTRAL
SIMPLIFICADA E DO BUPI
EDOC/2021/5909
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 2, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "Aprovo, À Câmara, para ratificação. 27.01.2021"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 27.01.2021 que
aprovou o acordo de colaboração interinstitucional celebrado entre o Município de Vila Nova
de Gaia, o lRN, LP. e a eBUPi - Estrutura de Missäo para a Expansão do Sistema de lnformaçäo
Gadastral Simplificado tendo em vista a expansão do sistema de informação cadastral
simplificada e do BUPI, nos termos informados.

PEDIDO DE DECLARACÄO DE UTILIDADE PÚBLI SOLICITADO PELA ASSOCIAçÄO COUENCIRT,
INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE VILA NOVA DE GAIA - RUA GENERAL TORRES, NO 551, 4430.109 VILA

Ata n'04 - Reuniäo Ptiblictt
De 22 defevereiro de 2021

NOVA DE GAIA
EDOCI202117281

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 3, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 29.01.2021.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, emitir parecer favorável à atribuiçao de Utilidade Pública à

Associação Comercial, lndustrial e de Serviços de Vila Nova de Gaia - ACIGAIA, nos termos
propostos.

EÐOC|2021t7376

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: "Autorizo a cedência, A Câmara, para pronuncia sobre a isençã0. 01,02,2021,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Auditório Municipal de Gaia - AMG,
para a realização da Assembleia de Preparatória Eletiva, no dia 13 de fevereiro de 2021,
solicitado pelo PCP Gaia, nos termos informados.

PROGRAMA MUNICIPAL "JUNTAS MAIS VERDES'' - APROVACIO ON ATA DO JÚRI

EDOCI2021t2984
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 16,02,2021.'
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Deliberado por unanimidade, aprovar a ata de júri do Programa Municipal "Juntas Mais Verdes",
nos termos propostos,

DA PELA ASSOCIATRIBU
MUNICIPAL DE VILA

RELEVANTES S NAT DO

NORTE DE PORTUGAL

EDOC/2020172404
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 6, apenas no original

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.05,02,2021.'

Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento.

DESPACHO NO 1O/PCM/2021 . FUNÇÖES DE COORDENAÇÃO E DE EXECUÇÃO LOCAL DE TAREFAS

RELATIVAS AOS CENSOS 2021

8DOC12021112631

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 7, apenas no original

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, para conhecimento,25.01.2021.'

Deliberaçäo:
A Câmara tomou conhecimento.

PROPOSTA DE ACEITAçAO DE BENS MOVEIS DOADOS PELA EMPRESA BA GLASS PORTUGAL SA. A

E NoVE EUROS E OITENTA E CINCo CENTIMOS)

ED0C/2020t79979
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 8, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 09.02.2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, a doação de bens móveis às

seguintes entidades:
- Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Soares dos Reis
- Abrigo Seguro, Associação de Solidariedade Social
- Conferência S. Vicente de Paulo de Olival
- Conferência S. Vicente de Paulo de Sandim
- Conferência S. Vicente de Paulo Divino Salvador de Grijó
- Fundação AMI
- Associação de Solidariedade Social da Madalena

pRoposrA pE ACETTAçÄo DE BENS MÓVEIS DOADOS PELA EMPRESA UBtQUtTy TECHNOLOGY. A

-

FAVOR DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA. NO MONTANTE DE €267,44 (DUZENTOS E SESSENTA E

EDOC/2020t79978

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, 09.02.2021'
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Deliberaçäo
Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, a doaçäo de bens móveis às
seguintes entidades:
- Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Soares dos Reis
- Abrigo Seguro, Associação de Solidariedade Social
- Conferência S. Vicente de Paulo de Olival
- Conferência S. Vicente de Paulo de Sandim
- Conferência S. Vicente de Paulo Divino Salvador de Grijó
- Fundaçäo AMI
- Associação de Solidariedade Social da Madalena

LISTAGEM DAS COLETIVIDADES CONTEMPLADAS COM O APOIO FINANCEIRO CONFORME CRITÉRIOS
ATRIBUíDOS PELA FEDERAçAO DAS COLETIVIDADES DE VILA NOVA DE GAIA
8DOC12021111218

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 10, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.10.02.2021.'
lntervenção do Senhor Vereador Dr, José Joaquim Cancela Moura e resposta do Senhor Presidente da
Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues e do Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

LISTA DEFINITIVA DAS BOLSAS RICARDO QUARESMA 2O2O

EÐOC12021111182

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 11, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.10,02,2021,'
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

GAIA FUTURO - COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO, CRL - RELATÓRIO DE CONTAS 2O2O

EDOC/2021112791
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 12, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara,15,02.2021.'

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, informou que para além do conhecimento

sobre o relatório das contas de 2020, pretende que o Executivo delibere ratificar a sua decisäo de suspensäo de

toda a atividade da Gaia Futuro, até que a normalidade no funcionamento dos equipamentos municipais, se volte a

concretizar.

Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor
Presidente da Câmara de suspensão da atividade da Gaia Futuro - Cooperativa de lnteresse
Público, CRL,
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Saiu da reuniäo o Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura,

MTNUTA pE ACORDO pE COLABORAÇAg A CELEBRAR ENTRE O MUNI.CÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E AS
BANDAS Tì¡IIJSICAIS DO CONCELHO NO ÂMBITO DO FUNDO DE EMERGÊruCN COV¡0.19, NO VALOR TOTAL

DE ACORDO DE RAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E OS

D-1 N VAL

TOTAL DE €30.074,00 ffRINTA MIL E SETENTA E QUATRO EUROS)

EDOC/2021/6556
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 13, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"Aprovo, A Câmara. 15.02.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta de acordo de colaboração a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e os Ranchos Folclóricos do Concelho no âmbito do Fundo de

Emergência COVID-19, no valor total de €30.074.00 (trinta mil e setenta e quatro euros), nos termos
apresentados.

DE €1O,()4O.OO (DEZ MIL E QUARENTA EUROS)

EDOCI202116219
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 14, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"Aprovo, A Câmara. 15.02.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta de acordo de colaboração a celebrar entre o

Município de Vila Nova de Gaia e as Bandas Musicais do Concelho no âmbito do Fundo de

Emergência COVID-19, no valor total de €10.040.00 (dez mil e quarenta euros), nos termos
apresentados.

Entrou na reuniäo o Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura,

MINUTA DE EOS
DE ESCUTEIROS E JUNTA N LEO DOURO.SUL NO

EDOC/2021/6189

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 15, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "Aprovo. A Câmara, 15,02,2021'

O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto referiu que os montantes atribuídos a cada Agrupamento, serão
entregues à Junta de Núcleo Douro - Sul, que por sua vezfarâ a distribuiçäo das verbas por cada Agrupamento,
pelo facto dos mesmos não terem personalidade juridica.

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta de acordo de colaboração a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e os Agrupamentos de Escuteiros e Junta Núcleo Douro.Sul
no âmbito do Fundo de Emergência GOVID-19, no valor total de €13.590.00 (treze mil
quinhentos e noventa euros), nos termos apresentados.
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LABO A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DE VILA ADE
D TOTAL DE

€892.818.90 (OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZOITO EUROS E NOVENTA
CENTIMOS)

EDOCI2021I3740

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 16, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"Aprovo, A Câmara, 15.02.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta de acordo de colaboração a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e as IPSS'S do Concelho no âmbito do Fundo de Emergência
COVID-19, no valor total de €892.818,90 (oitocentos e noventa e dois mil, oitocentos e dezoito
euros e noventa cêntimos), nos termos apresentados,

PROGRAMA MUNIC¡PAL DE ACAO SOCIAL GAIA + INCLUSIVA - BALANÇO 2O2O

EDOC/2021112789
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 17, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.l 5.02.2021,'
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

EIXO DE APOIO AO ARRENDAMENTO PARA O ANO DE2O21
EDOC|202112201
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 18, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 16.02,2021'
lntervenção do Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro e resposta do Senhor Presidente da

Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a despesa (cabimento) para o eixo de apoio ao

arrendamento para o ano de2021, nos termos propostos.

D|REçÃO MUNTCTPAL DE GESTÄO DE PESSOAL E CARRETRAS
PROCEDIMENTO CONCURSAL, COM VISTA A CONSTITUIÇÄO DE VÍNCULO DE EMPREGO P

RA ERAL DE ENTE TECN PARA A AREA DE

EDOCI2021t7772
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 19, apenas no original

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 01.02.2021'.

Os Senhores Vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaraçäo de voto:
?oNros ß a 38 - ?R)}EDIMENTOS CONCURSAiS pÁRA RECRUTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - DECLARAçAO POLITICA

Nos ponfos 19 a 38 da Ordem de Trabalhos que nos é presente, contabiliza-se o recrutamento de mais de uma centena de novos

trabalhadores para a Câmara de Gaia.

Se algumas, muito poucas, das constituiçoes de vínculo de emprego públlco se poderiam justificar com vagas decorrentes de sifuaçoes

de aposentação, é nosso entendimento que a grande maioria dos mesmos não encontram justificação plausível, ainda que com recurso

à reserva de recrutamento ínterna,

Não bastará alegar que o mapa de pessoa/ apresenta vagas ou que tais trabalhadores são necessárlo s por acrêscimos de trabalho, na

generalidade dos servlços municipais, nomeadamente, numa circunstância em que é público e notório que os seruiços da administração

T
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local estão, até, infelizmente, por força de confinamento geral e do teletrabalho, com um decrésc¡mo de atividade ou, pelo menos, a

trabalhar a meio gás.

Nas diyersas informaçoes não é sequer invocado, como fundamento, para as novas contrataçoes, o acréscimo de tarefas decorrentes

da transferência de novas competêncías para a autarquia,

Entre os trabalhadores a recrutar contam-se 52 asslsfentes operacionais, apenas no ponto 22, correspondente a 18 procedimentos,

entre os quais um telefonista (!) -uma função e categoria que tende a desaparecer - ao qual acrescem mais 49 técnicos superiores e

assisfenfes operacionais, nos resfanfes p rocedimentos agendados.

Na última reunião de Cêtmara, de 1 de fevereiro passado, jét havia sido proposta a contratação de mais 26 trabalhadores, enfre técnicos

superlores e asslsfenfes operacionais, tendo o PSD apenas votamos favoravelmente os recrutamentos relativos âs arúes tradicionais,
por exemplo trolha ou calceteiro ou então |icenciados e/n cursos muito específicos, como por exemplo ciências agrárias, tendo optado
pela abstenção nos demals casos,

Na reunião de 16.11.2020, tambem já havíamos optado pela abstenção no recrutamento de 50 asslsfenfes operacionais e 11 técnicos

superlores, para a ârea da saúde, ação social e educação, no âmbito do processo de descentralização de competências, pelas razões

consfanles de declaração política junta à ata por então, não nos parecer, adequado aqueles recrutamentos, tendo em conta a dimensão

e impacto estes teriam na atividade e no orçamento municipal e ainda pelo facto da referida transferência de competêncr,as esfar
calendarizada apenas para o primeiro trimestre de 2022.

Assirn e por maioria de razão, não podemos dar o nosso assentimento à abertura dos procedimentos concursais, como ao aumento ou

alteração dos mapas de pessoal ora propostos, conducentes à contratação de mais de uma centena de novos trabalhadores, por os

mes/nos não corresponderem, face à generalidade e precária fundamentação apresentada, na sua maioria, a necessldades atuais ou
previsíveis, a breve trecho, dos servlços,

Cienfes do momento especialmente crítico que afravessamos e da necessr'dade de gerir com muita precaução os recursos públicos

disponíveis näo podemos dar o aval a uma medida que vai gerar um aumento permanente das despesas correntes, a suportar pelos

munícipes que estimamos poderá não andar muito longe dos dols milhões de euros anuais.

Acresce que, tratando-se de encargos com repercussão nos próximos mandatos autârquicos, no entender do PSD melhor seria que, a
pouco mais de sels meses de e/elçoes, se delxe a decrrsäo de contratar, ou nã0, um número tão significativo de novos trabalhadores,
para os novos titulares dos órgãos autétrquicos.

Ainda assim, considerando um benefício da d(tvida, optaremos pela abstenção.

Vila Nova de Gaia e Paços do Concelho, 22 de fevereiro de 2021

O Grupo de Vereadores do PSD na Cêtmara Municipalde Vila Nova de Gaia"

Deliberação:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar a abertura
do procedimento concursal, com v¡sta a constituiçäo de vínculo de emprego público por
tempo indeterminado, na carre¡ra geral de assistente técnico, para a área de metrologia, para

a Divisäo de Apoio às Empresas e ao Emprego, bem como aprovar os métodos de seleçäo e

a designaçäo do júri que terá como missäo acompanhar as fases do concurso, nos termos
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

OCUPAÇÃO DE POSTO DE TR,ABALHO NA CARRE¡RA TÉCNICA SUPERIOR, ÁNEN DE ENGENHARIA CIVIL.
NO DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E PARQUES URBANOS

EDOC/2021/6907
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 20, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 01,02,2021'
A declaraçäo de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.
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Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar a ocupação
de posto de trabalho na carreira técnica superior, área de engenharia civil, no Departamento
de Ambiente e Parques Urbanos, por se encontrar desocupado posto de trabalho naquela
unidade orgânica, autorizando o recrutamento de cand¡dato pela ordem que vier a figurar na

ordenaçäo final da lista unitária de ordenaçäo final dos candidatos aprovados nos
proced¡mentos concursais que se encontram em tramitaçäo, nos termos informados.

ocuPAçÄo pE pots PosTos DE TRABALHO NA CARREIRA TÉCN|CA SUPERTOR, ÁREA pE

ENFERMAGEM VETERNÁRA. NO DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E PARQUES URBANOS
EDOC/2021/6896
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 21, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 01,02,2021'
A declaração de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD, aprovar a ocupaçäo
de dois postos de trabalho na carreira técnica superior, área de enfermagem veterinária, no
Departamento de Ambiente e Parques Urbanos, por se encontrarem desocupados postos de

trabalho naquela unidade orgânica, autorizando o recrutamento dos candidatos pela ordem
que vier a figurar na ordenação final da lista unitária de ordenaçäo final dos candidatos
aprovados no procedimento concursal comum - Proc. 2412018, nos termos informados.

18 PROCEDIMENTOS CONCU COM VISTA À CO¡¡
IN INAD RREIRA DE ENTE OPERACI PARA AS D

EDOC/2020t79131

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 22, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara, 01,02.2021'
A declaração de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto,

Deliberação:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar, nos termos
informados, a abertura de 18 procedimentos concursais, com vista a constituiçäo de vínculo de

emprego publico por tempo indeterminado, na carreira geral de assistente operacional, para as

áreas funcionais a seguir identificadas, para as Divisões de Manutenção de Equipamentos e de

Manutençäo de Espaços Públicos, bem como aprovar os métodos de seleção e a designaçäo do
júri que terá como missão acompanhar as fases do concurso.
a) 2 postos de trabalho mecânico auto para a Divisäo de Manutenção de Equipamentos;
b) 1 posto de trabalho eletricista auto para a Divisäo de Manutençäo de Equipamentos;

c) 1 posto de trabalho eletricista auto para a Divisäo de Manutenção de Equipamentos;

d) 6 postos de trabalho trolha, sendo que 3 postos de trabalho säo para a Divisäo de Manutenção

de Equipamentos e os restantes 3 postos de trabalho para a Divisão de Manutençäo de

Espaços Públicos);
e) I posto de trabalho estaçäo de serviço de máquinas de lavagem de viaturas para a Divisäo

de Manutenção de Equipamentos;

f

&
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f) 4 postos de trabalho pintor civil, sendo que 3 postos de trabalho säo para a Divisão de

Manutenção de Equipamentos e 1 posto de trabalho para a Divisäo de Manutençåo de

Espaços Públicos;
g) 8 postos de trabalho serralheiro civil, sendo que 4 postos de trabalho säo para a Divisäo de

Manutençäo de Equipamentos e os restantes 4 postos de trabalho são para a Divisäo de

Manutenção de Espaços Públicos;
h) 3 postos de trabalho eletricista Civil para a Divisão de Manutençäo de Equipamentos;
i) 3 postos de trabalho marceneiro para a Divisäo de Manutençäo de Equipamentos;
j) 3 postos de trabalho carpinteiros para a Divisão de Manutenção de Equipamentos;
k) 2 postos de trabalho picheleiro para a Divisäo de Manutençäo de Equipamentos;
l) 1 posto de trabalho torneiro, para a Divisäo de Manutenção de Equipamentos;
m) 2 postos de trabalho canalizador, para a Divisäo de Manutençäo de Equipamentos;
n) 1 posto de trabalho Serralheiro mecânico, para a Divisão de Manutenção Municipal de

Equipamentos;
o) 6 postos de trabalho pedreiro, para a Divisäo de Manutenção de Espaços Públicos;
p) 3 postos de trabalho asfaltador, para a Divisão de Manutençäo de Espaços Públicos:
q) 2 postos de trabalho mecânico, para a Divisão de Manutençäo de Espaços Públicos;
r) 1 posto de trabalho telefonista, para a Divisão de Manutençåo de Espaços Públicos.

Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

ENTO CONCURSAL COMUM D 2 POSTOS DE TRABALHO DA

PATRIM O E EXPROP

ÉÐoct2021t9240
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 10,02.2021'

A declaração de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.

Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar a abertura
de procedimento concursal comum para preenchimento de 2 postos de trabalho da carreira
de técnico superior, licenciatura em engenharia civil, para a Divisäo de Património e

Expropriaçöes, bem como aprovar os métodos de seleçäo e os requisitos obrigatórios
identificados e a designação do júri que terá como missão acompanhar as fases do concurso,
nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

POSTO DE TRABALHO NA
CARREIR¡úCATEGORIA DE Ntco LICENCIATURA EM ENGENHARIA tvt
RECURSO RESERVA DE &ECRUTAMENTO INTERNA, CONSTITU DA NO PROCEDIMENTO CONCURSAL
4012019

ÊDOC1202118929

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 da Câmara:"A Cêtmara. 10.02.2021'
A declaraçäo de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.

^

IATURA EM ENGENHARIAL
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Deliberação:
Deliberado por ma¡oria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o
recrutamento de trabalhadores para ocupaçäo de 1 posto de trabalho na

carre¡ra/categoria de técnico superior, licenciatura em Engenharia Civil, através de
recurso à reserva de recrutamento interna, constituída no procedimento concursal
4012019, nos termos informados,

PARA OCUP DE TRES POSTOS DE TRABALHO NA
lR¡'/CATEGORIA DE T SUPERI LICENCIAT RA EM DIRE

ADE
EDOC/2021/7566
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 da Câmara:"À Cämara. 10.02.2021'
A declaraçäo de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o
recrutamento de trabalhadores para ocupação de 3 postos de trabalho na

carreira/categoria de técnico superior, licenciatura em Direito, através de recurso à

reserva de recrutamento interna, constituída no procedimento concursal 15/2019, nos
termos informados.

PROCEDIMENT DET

MU LTIDISCIPLINAR MARCA DE GAIA E GO ON INVEST IN GAIA
EDOC/2021/7906
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 26, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 10,02,2021'
A declaraçäo de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.

Deliberação:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar a abertura
de procedimento concursal comum para preenchimento de I posto de trabalho da carreira
de técnico superior, licenciatura em comunicaçäo social, para a Equipa Multidisciplinar
Marca de Gaia e Go On lnvest in Gaia, bem como aprovar os métodos de seleção e os

requisitos obrigatórios identificados e a designação do júri que terá como missäo
acompanhar as fases do concurso, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal,

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO
DEPARTAMENTO

DE DESPORTO CULTURA E JUVENTUDE
EDOCI2021t7870
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 da Câmara: "A Câmara, 11.02.2021'

Classificação: Público
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A declaração de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.

Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD, aprovar a abertura
de procedimento concursal comum para preenchimento de 1 posto de trabalho da carreira de

técnico superior, licenciatura em Gestäo Desportiva, para o Departamento de Desporto,
Cultura e Juventude, bem como aprovar os métodos de seleçäo e os requisitos obrigatórios
identificados e a designação do júri que terá como missão acompanhar as fases do concurso,
nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

PROCEDIM
CARREIRA DE CNICO SUPERI E RESTAURO PARA A UN¡DADE

DE CULTURA E JUVENTUDE

EDOC|2021t7878
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 28, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 11.02.2021'

A declaraçäo de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar a abertura
de procedimento concursal comum para preenchimento de I posto de trabalho da carreira
de técnico superior, licenciatura em Conservaçäo e Restauro, para a Unidade de Cultura e

Juventude, bem como aprovar os métodos de seleçäo e os requisitos obrigatórios
identificados e a designação do júri que terá como missäo acompanhar as fases do
concurso, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO DA

E JUVENTUDE

EDOC|202117883

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 11,02,2021'
A declaraçäo de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.

Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD, aprovar a abertura
de procedimento concursal comum para preenchimento de I posto de trabalho da carreira
de técnico superior, Licenciatura em Arqueologia, para a Unidade de Cultura e Juventude,
bem como aprovar os métodos de seleçäo e os requisitos obrigatórios identificados e a
designaçäo do júri que terá como missão acompanhar as fases do concurso, nos termos
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal,

classificaçãor Público ^
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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO DA
CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO. NA ÁN¡N OT TURISMO, PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO,
CULTURA E JUVENTUDE
EDOC/2021/7893

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 30, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 11.02.2021'
A declaraçäo de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar a abertura
de procedimento concursal comum para preenchimento de I posto de trabalho da carreira de
assistente técnico, na área de turismo, para o Departamento de Desporto, Cultura e

Juventude, bem como aprovar os métodos de seleçäo e os requisitos obrigatórios
identificados e a designaçäo do júri que terá como míssão acompanhar as fases do
concurso, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO DA
CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO, ÁREAS DE LUMINOTECNIA E SONOPLASTIA, PARA A UNIDADE DE

CULÏURA E JUVENTUDE
EDOC/2021/7898
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 3'1, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 15,02,2021'
A declaração de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençÕes do PPD/PSD, aprovar a abertura
de procedimento concursal comum para preenchimento de 2 postos de trabalho da

carreira de assistente técnico, áreas de luminotecnia e sonoplastia, para a Unidade de

Cultura e Juventude, bem como aprovar os métodos de seleção e os requisitos
obrigatórios identificados e a designaçäo do júri que terá como missäo acompanhar as

fases do concurso, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE UM

RA DE PARA O

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E PARQUES URBANOS
EDOC/2020/76068
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 32, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 15.02.2021'

A declaraçäo de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.

clåss¡ficação: Público
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Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar a abertura
de procedimento concursal comum para preenchimento de 1 posto de trabalho da carreira de

técnico superior, licenciatura em Arquitetura Paisagista, para o Departamento de Ambiente e
Parques Urbanos, bem como aprovar os métodos de seleçäo e os requisitos obrigatórios
identificados e a designaçäo do júri que terá como missäo acompanhar as fases do concurso,
nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal,

OCUPACÄO DE POSTO DE TRABALHO NA CARREIRA TÉCNICA SUPERIOR, AREA DE ENGENHARIA CIVIL,

NA DIVISAO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES

EDOC/2020/63168
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 33, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 01,02,2021'
A declaração de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.

Deliberação:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar a ocupaçäo
de posto de trabalho na carreira técnica superior, área de engenharia civil, na Divisäo de

Mobilidade e Transportes, por se encontrar desocupado o posto de trabalho na sequência de

aposentação de técnico superior, autorizando o recrutamento de candidato pela ordem que

vier a figurar na ordenaçäo final da lista unitária de ordenaçäo final dos candidatos aprovados
no procedimento concursal comum - Proc, 4012019, nos termos informados.

CARREIRAS: 1 POSTO NA NA CARRE¡RA DE ASSISTENTE

EDOC/2020/78980

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara, 15,02,2021'

A declaraçäo de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.

Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar alteraçäo
ao mapa de pessoal com a criação de postos de trabalho nas seguintes carreiras: 1 posto na

carreira técnico superior, 6 postos na carreira de assistente técnico e 20 postos na carreira
de assistente operacional, para as Divisoes de Manutençäo de Equipamento e Manutençäo
de Espaços Públicos, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

NI E 20 POSTOS NA CARREIRA DE ASSISTENTE OPERACI PARA AS DIVI

clãss¡ficação: Público
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DE2021 CoM A C DE DOIS POSTOS DE T

CARREIRA GERAL DE CN ENTO DE AMBIENTE
POSTERIOR RECRUTAMENT DE P

POSTOS DE TRABALHO NA EM

PROCEDIMENTO CONCURSAL 1 6/201 9

EDOC/2020/76985
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 35, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 17,02,2021'
A declaração de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar a alteraçäo
ao mapa de Pessoal de 2021, com a criaçäo de dois postos de trabalho na carreira geral de
técnico superior, área de Biologia, para o Departamento de Ambiente e Parques Urbanos e
posterior recrutamento de trabalhadores para ocupaçäo de 2 postos de trabalho na

carreira/categoria de técnico superior, licenciatura em Biologia, através de recurso à reserva
de recrutamento interna, constituída no procedimento concursal 1612019, nos termos
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

DO MAPA DE P

OPERACI

EDOCI2021l1262
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 36, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 17.02.2021'
A declaraçäo de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar proposta
de alteraçäo do mapa de pessoal em vigor, criando posto na carreira de assistente
operacional, categoria de encarregado geral operacional, na Divisão de Manutenção
de Espaços Públicos, nos termos informados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

PROCEDIMENTO CONCU M PARA PREEN IMENT DE S POSTOS DE TRABALHO DA

MULTIDISCIPLINAR DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS
EDOC|2021l7711
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 37, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 17,02.2021'
A declaraçäo de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.

ffi#

RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNAURSO
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Deliberação
Deliberado por ma¡oria, por I votos a favor do PS e 2 abstençÕes do PPD/PSD, aprovar a abertura
de procedimento concursal comum para preenchimento de 2 postos de trabalho da carreira
de assistente técnico, na área de desenhador/orçamentista, para a Equipa Multidisciplinar de

Estudos e Projetos Especiais, bem como aprovar os métodos de seleção e os requisitos
obrigatórios identificados e a designaçäo do júri que terá como missäo acompanhar as fases
do concurso, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO POR
DA CARREIRA TECNICO COM F

8DOCI2021t11761

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 da Câmara:"À Câmara, 17,02,2021'
A declaração de voto apresentada pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD no ponto 19, deverá ser
considerada também neste ponto.

Deliberação:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar a abertura
de procedimento concursal comum para preenchimento de 1 posto de trabalho por
tempo indeterminado, da carreira técnica superior, com formação em engenharia
eletrotécnica, procedimento a desenvolver após deliberaçäo da proposta de alteraçäo
do mapa de pessoal em vigor, para a Divisäo de lluminaçäo Pública, lnovaçäo e Smart City,
bem como aprovar os métodos de seleçäo e os requisitos obrigatórios identificados e a
designaçäo do júri que terá como missäo acompanhar as fases do concurso, nos termos
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

,o*o ,u,',.o ,ooJl=oÎtÎ#Ïf 
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JUNQUEIRA. LUGAR DA PORTELA, NA UNÄO DE FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES
EDOCI2021t7916
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 39, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 29,01,2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPDiPSD, aprovar o edital e
programa de procedimento com vista a alienaçäo em Hasta Pública do terreno sito na Vereda
1 da Avenida da Junqueira, Lugar da Portela, na Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e
Valadares, nos termos informados.

Saiu da reunião o Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto.
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CEDEN EM IM O PRAZO DE DOIS ANOS
TA DA ASSINATURA

AUTOMATICAMENTE PELA LETRA "B''
CORRESPONDENTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DE SERVIÇOS P BLICOS OU PRIVADOS, DO
PREDIO URBANO SITO NA AVENIDA DOUTOR MOREIRA DE SOUSA. NO 529, 529A A 529M, 541, 547. 557. 561,
561A A 561F. 565. 575. 581. 593. 593A A 5931 E RUA DOUTOR JOSÉ MARQUES QUEIRÓS JÚNIOR, NO 47, 49,
69. 71. 91. 93. 113. 115. 129 E 133 - UNñO DE FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2020/57836
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 40, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 01.02.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1 - a cedência, em regime de direito de comodato, à Fundação lnatel, Pessoa Coletiva de
Direito Privado de Utilidade Pública número 500 122237, pelo prazo de dois anos, a contar da
data da assinatura do respetivo contrato, sendo renovável, automaticamente, por iguais
períodos, se não for denunciado por qualquer das partes, da fraçäo autónoma designada pela

letra "8", correspondente a estabelecimento comercial ou de serviços públicos ou privados,
do prédio urbano constituído em regime de propriedade horizontal, sito na Avenida Doutor
Moreira de Sousa, n.0s 529, 529A a 529M, 541,547,557, 561, 5614 a 561F, 565, 575, 581, 593,

5934 a 5931e Rua Doutor José Marques Queirós Júnior, n.os 47, 49, 69, 71,91,93, 113, 115,

129 e 133, da uniäo de freguesias de Pedroso e Seixezelo, descrito na Segunda Conservatória
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 4302 - Pedroso e inscrito na matriz
predial sob o artigo 10826;

2 - a minuta do contrato de comodato,

Entrou na reuniäo o Senhor Vereador, Dr, Elísio Ferreira Pinto

DO CONTRATO No 16412020 DE 25 DE MAIO DA VIATURA MARCA
RENAULT MODELO EMPRE

A MINUTA DE REVO N0 164/2020
EDOC/2020t70494

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 41, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 17.02.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
i - revogar a doação, efetuada pelo Município à Empresa Municipal "Gaiurb, Urbanismo
e Habitaçäo, E.M.", alravés do contrato n.o 16412020, de 25 de maio, da viatura marca
RENAULT, modelo MEGANE, com a matricula 48-50-QN;
ii - doar à indicada empresa, em substituição daquele veículo, a viatura marca RENAULT,

modelo CLIO, com a matricula 41-31-DN;
iii - aprovar a minuta de revogação parcial do contrato de doaçäo n.o 16412020.
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PAGAMENTO DE TAXAS DE UTIL DE VIATURAS MUNICIPA NOVALOR
DE NTE E EUROS E CIN AE IN

DESL

MOD¡CUS DE SANDIM

EDOC|2021l1441
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 42, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 03.02.2021.'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de

utilização de viaturas municipais, no valor de€474,29 (quatrocentos e setenta e quatro euros
e vinte e nove cêntimos) para deslocaçäo a Lisboa, no dia 30 de janeiro de2021, solicitado
pela Associação Desportiva Modicus de Sandim, nos termos informados.

DE €666.80 ISCEN A
LIS NO DIA 10 DE DESPORTIVA MODICUS DE

SANDIM

EÐOCI2021t2358
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 43, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 15.02.2021.'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor de €431,76 (quatrocentos e trinta e um euros e

setenta e seis cêntimos) para deslocação a Lisboa, no dia 10 de fevereiro de 2021, solicitado
pela Associação Desportiva Modicus de Sandim, nos termos informados.

DEP A CELEBRAR ENTRE O MU DE VI E GAIA
REAL DA IV BIE

DE ARTE DE VILA NOVA DE GAIA 2021, NO MONTANTE TOTAL DE €4O,OO(),OO (QUARENTA MIL EUROS)
EDOCI2021t7927
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 44, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 17.02,2021'
lntervenção do Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura e resposta do Senhor Presidente da
Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e Artistas de Gaia - Cooperativa Cultural, CRL para apoio financeiro destinado
à realização da lV Bienal de Arte de Vila Nova de Gaia2021, no montante total de €40,000,00
(quarenta mil euros), nos termos apresentados.

ffi#

NOA LISB

PARAOS

classificâção: Público

Cert¡ficado

Página lSrieJ,l



Ê hl^

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no o¡ginal
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 17,02.2021,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

VILA NOVA DE

DES REN TIVAS AO
NOVA PELO REIRO A 2021

MOM
EDOC/2021/10051
Foi presente o documento referido em epígrafel QUe se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 15.02.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados a suspensäo das rendas pelo
período solicitado (6 meses), de 1 de janeiro de2021a 30 de junho de2021, devolvendo a
renda já paga de janeiro de2021.

H
{

cÀ¡4ARA MUNtc¡pAL Ata n" 04 - Reunião Pública
De 22 defevereiro de 2021

DE A IO DE VI GAIA E CASA
MI

MENTO DA COM A,.DES
NIOR - MONT AL DE EZOTTO Mr NTOS

EDOCI2021t7531
Foi presente o documento referido em epígrafel QUO se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no o¡ginal.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 10,02.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Santa Casa da Misericórdia de Gaia tendo em vista a promoção de um estilo
de vida saudável, proporcionando um envelhecimento ativo da comunidáde, através do
projeto "Desporto Sénior - 2021", no montante total de €18.200,00 (dezoito mii e duzentos
euros), nos termos propostos.

o CEIRO DA DA SIA DE
PEDRO DA AFURADA
EDOC/2020t71740

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 09,02.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a concessäo de apoio näo financeiro à Fábrica da lgreja
Paroquial da Freguesia de Säo Pedro da Afurada, para remoção de escombros na garagem
da residência paroquial, nos termos propostos.

púe ODE
EXP LA P- RDE
EDOC12021/110s8

NA
6

DE DO EM A UM VIDA
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PEDIDO DE REDUçAO DA RENDA MiNIMA DE 2O2O DO PARQUE DE CAMPISMO ORBITUR MADALENA, NO

149.098.80 ENTO E A E NOVE MIL NOVENTA E OITO EUROS E OITENT
CONTRATUALMENTE

OR ACRESCIDO DE

ö'v':lA

EDOC1202116592

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 49, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 15.02.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, deferir a proposta apresentada pelo concessionário do Parque de
Campismo da Madalena. nos termos informados.

CONTRATO. PROGRAMA NOVA DE GAIA E A FUN

DO PARES.2. NO MONTANTE TOTAL DE €45.500.00 (QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS EUROS)
EDOC|2021l4819
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 50, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 15,02,2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Fundação Cónego Manuel Nédio de Sousa para apoio financeiro aos
projetos aprovados no âmbito do Pares-2, no montante total de €45.500.00 (quarenta e cinco
mil e quinhentos euros), nos termos apresentados.

ADEGAIAEOCE
PAROQUIAL S. BATISTA DE CANELAS PARA APOIO FINANCEIRO AOS PROJETOS APROVADOS NO

EGO MANUEL N DE SOUSA PARA APOIO FINANCEIRO AOS PROJET

AMBITO DO PARES.2, NO MONTANTE TOTAL DE €15.O()().()O (QUINZE MIL EUROS)
EDOCI2021l4172
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 15.02.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Centro Paroquial S. Joäo Batista de Canelas para apoio financeiro aos
projetos aprovados no âmbito do Pares-2, no montante total de €15.000.00 (quinze mil euros),
nos termos apresentados,

CONTRATO - PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O MUNICíPIO DE VILA SOCIAL
PROJETOS APROV

,00 INTA MIL EU

EDOC|2021t4170

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

que se anexa no final por fotocópia sob o n0 52, apenas no original
Câmara. 15,02.2021'

Classificação; Público ^a)cet -
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Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Centro Social da Paróquia de S, Salvador de Grijó para apo¡o financeiro
aos projetos aprovados no âmbito do Pares-2, no montante total de €30.000.00 (trínta mil
euros), nos termos apresentados,

PROGRAMA A CELEB RAR ENTRE O MUN ICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O CENTRO
IAL DA SENH CRUZ DO oto Ft

PROJETO S APROVADOS NO BITO DO PARES.2. NO MONTANTE TOTAL DE €5O.OOO.()O (CINQUENTA MIL
EUROS)

EDOCI2021t4168
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 da Camara: "À Câmara, 15.02,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Centro Paroquial da lgreja do Senhor da Vera Cruz do Candal
para apoio financeiro aos projetos aprovados no âmbito do Pares.2, no montante
total de €50.000.00 (cinquenta mil euros), nos termos apresentados,

DO DOMÍN PARA O P UNICíPIO DA P
83.30 M2 DO IA DA

EDOC/2020t15478
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 da Câmara:"À Câmara, 15.02.2021,
O ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.

RAR ENTRE DE VILA NOVA D UNTA DE
UESIA DE DOURO P NCEIRO DA

DE LIVEIRA MONTANTE 181,466.86
A E SEIS E SEIS C

EDOC/2021/8906

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 55, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16.02,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Olíveira do Douro para apoio financeiro às obras
de reabilitação da Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, no montante global de
€181.466.86 (cento e oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis euros e oitenta e seis
cêntimos), nos termos apresentados.

ACORDO DE COLABORACAO A CELEBRAR ENTRE O MUNICíPIO D E VILA NOVA DE E A JUNTA DE

E

ESIA DE DOURO CEIRO AO TENDA PARA
ENTAR PRE GLOBAL

€2.500.00 r S MIL E QUINHEN EUROS)
EDOC/2020t77856
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no original
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Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"4 Câmara, 16,02,2021'
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 para aumentar o número de mesas de voto nas Eleiçöes Presidenciais,
no montante global de €2,500.00 (dois mil e quinhentos euros), nos termos apresentados.

ACORDO pE COLABORAçAO A CELEBRAR ENTRE O MUNTCíPTO pE V|LA NOVA pE cArA E A UNTAO pE

FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES PARA APOIO FINANCEIRO ÀS OBRAS DE REABILITAÇAO
DA JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES. NO MONTANTE GLOBAL DE €143.649.00 (CENTO E QUARENTA
E TRES MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE EUROS)
EDOC/2021/3667
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 57, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 16,02,2021.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e Valadares para apoio financeiro
às obras de reabilitaçäo da Junta de Freguesia de Valadares, no montante global de
€143,649.00 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e nove euros), nos termos
apresentados.

ACORDO DE A CELEBRAR ENTRE M E O GAIENSE -
DA INI

..MELHOR ESCOLA", DURANTE O ANO LETIVO 202012021, NO MONTANTE €45.OO().()() (SUARENTA E CINCO
MIL EUROS)

EDOC/2020t67467
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no original
O ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.

ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MUNIC¡PIO DE VILA NOVA DEIAIAEAASSOCAÇÃO

REAL

" PARA APOI
NO SOLAR COND

MONTANTE TOTAL DE €5().()O(),OO (CINQUENTA MIL EUROS)
EDOCl2021l7106
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 59, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 17.02.2021.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Associação "Amigos do Solar Condes de Resende - Confraria Queirosiana"
para apoio financeiro a trabalhos de investigaçäo e apoio técnico no Solar Condes de
Resende - 202012021, no montante total de €50.000,00 (cinquenta mil euros), nos termos
apresentados.
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D|REçÄo MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTURAS E ESPAçoS PÚBL|COS

{

PED o PELA INTERR TRÂNSIT DO
NHO J NA DO NO DIA A REA AO

LIVRE. NO OR DE €9O.()() INOVE NTA EUROSI. SOLIC ITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2020t53447

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Camara. 29.01.2021.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa pela
interrupçäo de trânsito na Rua do Areinho, junto à marina do Espinhaço, no dia 09.09,2b20,
para a realização de cinema ao ar livre, no valor de €90.00 (noventa euros), solicitado pela
Junta de Freguesia de Avintes, nos termos informados.

IDO DE D DOP TAXA LICEN DE
EST PRIV DE NO VALOR DE AT
E AEU PELA
PEDRO DA AFURADA
EDOC/2020t79729
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: "A Câmara. 05,02.2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo, na Rua de São Pedro, no valor de
€l'440,00 (milquatrocentos e quarenta euros), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial da
Freguesia de São Pedro da Afurada, nos termos informados.

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAME NTO DA TAXA REFERE TE A LICENCA DE UM LUGAR DE

DE

DA IGREJA P FREG

ATIVO DE €1 EUROS E TADO
INHA

EDOC/2020t79713

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. 03.,02.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de um lugar de estacionamento privativo, no valor de €1.080,00 (mil e oitenta euros
euros), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de S. Félix da Marinha, nos termos
informados,

POSTURA NICIPAL DE TRANSITO RUA DAS ALMINHAS - ño DE FREGUESIAS D SERZEDO E
PEROSINHO
EDOC/2020t19131
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no o¡ginal
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 05.02,2021,'

^
aacef ^
Ë,r."t

IAL DE S.DA

Clâssificaçãot Públ¡co

Cefrificado

P"sinâ 23 ¡lo I¡



M Õ'\ü;"ih
cÀMARA I'tuNlctPAL Ata n" 04 - Reutüíio Pública

De 22 defevereiro de 2021

6
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito na Rua das Alminhas -
União de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos informados.

PosnrRA MuNrerPAr np rRÂrusrro NA RUA DA VENDA N OVA- IJNIAO I]F FRFGII FSt AS DF PFDROSO F

SEIXEZELO

POSTURA MUNICIPAL DE TRANSITO NA RUA DA IGREJA . UNIAO DE FREGUESIAS DE SERZEDO E

PEROSINHO
8DOC12017t42812
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 05.02,2021,'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito na Rua da lgreja - União
de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos informados.

POSTURA MUNICIPAL DE TRANSITO NO RAMO DE SAíDA DA N1 COM A ENTRADA NA RUA AMÉRICO DE

OLIVEIRA . UNIAO DE FREGUESIAS DE GRIJÓ E SERMONDE
8DOC12021t12445
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 ô6, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 16.02.2021,'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito no ramo de saída da N1 com
a entrada na Rua Américo de Oliveira - Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos
informados.

PROJETO DE REABILITAÇAO=DA RUA FRANCISCO PEREIRA BEIRÃO - UNñO DE FREGUESIAS DE
MAFAMUDE E VILAR DO PARAíSO
EDOCl2021l5716
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 67, apenas no original.
Despacho do Senhor Presídente: "A Câmara, 05.02.2021,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o projeto de reabilitação da Rua Francisco Pereira Beirão

- União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos propostos.

EDOC/2020t71276
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 64, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 05.02.2021.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito na Rua da Venda Nova -
Uniäo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos termos informados.

Classificação: Públ¡co ^
aacet -
Ëotro"

Pásinâ 2¡ de.t4



þ k'lAVILA NOVA DE

CÀMARA MUNIcIPAI
L4

Ato no 04 - Reunião Ptiblìca
De 22 defevereiro de 2021 I

UTOR DE PARA S VEíCU
74 67.W.79 01.G -HD.22 37 EG.35

27-68. NO INTE ZONA D
ENT UNDA DE Dlo A REP BL DA

D 1

EDOC|2021t7970

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 09.02.2021.,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençÕes do PpD/pSD, aprovar a
autorização especial de circulação para os seguintes veículos pesados: BZ.UL.gd, Z3-CE-
74,71-ZH-78, 67-W-79, 45-08-22,01.Gp.33, 67.W-7g, 45-03.22,60.TS.57, 17.HD-22, 37.
64'2T,03'EG'35,78.37-2H,27-68-RN e 85-NJ-66 para permissão de circulaçäo no interior da
zona delimitada entre a A1, Rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida
Vasco da Gama (E.N.222)e AV, D, Joäo ll (VLg), válido até31t12t2021, nos termos informados.

DE CI OS CULOS PE 9 17
20. 80-63.TF 92.58-PB E ARA PERMI

DE

RE
31t12t2021
EDOCI2021t7925
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: "À Câmara. 09.02.2021.,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/pSD, aprovar a
autorizaçäo especial de circulação para os seguintes veículos pesados: 04.Ce-0b, 11.92.
XR' 20'70'PR, 35'TH'84, 44.38-QG, 50-PV-99, 80-63-TF, 80.XV-93, 92.58.P8 e MA.7524.
CM-para permissäo de circulaçäo no interior da zona delimitada entre a 41, Rotunda
de Santo Ovidio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (E.N.222) e AV. D. João ll
(VLg), válido atê3111212021, nos termos informados.

EMPREITA DE PROJETO DE REGENERACAO DA "ANTI GA FÁBRCA DE MADEIRAS DA FEITEIRA''
EDOC/2020 t73534
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 09.02.2021.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1'Autorizar a abertura do presente procedimento, nos termos especificados na informação
de abertura do procedimento e respetivo cabimento, cfr. artigo 36.0 CCP;
2'Aprovar as peças do procedimento, nos termos do disposto no no 2 do artigo 40odo CCp;
3'Aprovar composição e designaçäo do Júri do procedimento, como estabelecido no artigo
670 do CCP;
4' Nomear como gestor do contrato, conforme artigo 2900-A do GCP, a Chefe da Divisão de
Gestäo de Empreitadas e Fiscalização, Enga lsabel Carvalho;
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5 - Submeter, posteriormente, a deliberação da Assembleia Municipal a autorizaçäo dos
encargos plurianuais, em cumprimento do art, 22o do DL 197/99,08.06, repristinado pela Res

AR 86/2011, de 11.04, nos seguintes termos:
2021: 600.000,00€
2022:3.182.804,02€
(valores com lva lncluído)

EM FI IMENT

OL AVINT VILA D'ESTE VILAR DE

ANDORINHO, ESCOLA CA DO OLIVAL, ESCOLA PADRE AN to MOREIRA,
CARVALHOS
EDOC/2020/65349
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 7'1, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 09.02.2021.'

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

i, Autorizar a abertura do procedimento e respetivo cabimento (cfr. artigo 36.0 CCP);
¡i. Aprovar a composição do júri (cfr. artigo 67.0 GCP);

¡i¡, Aprovar as peças do procedimento, PSS e PPGRCD (cfr. artigo 40.0 CCP);
iv. Nomear a Chefe de Divisäo de Empreitadas e Fiscalização, Eng.o lsabel Carvalho,

gestora do contrato (cfr. artigo 2900 A do CCP).

EMPREITADA DE REABILITACÄO OC EDIFíCIOS NOS NÚCLEOS RIBEIRINHOS - NÚCLEO HISTÓRICO
RIBEIRINHO DE ARNELAS
EDOCI2021t8671

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 72, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara, 10.02,2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de um procedimento de contratação para a
execução das obras de reabilitaçäo de Edifícios nos Núcleos Ribeirinhos - Núcleo Histórico
Ribeirinho de Arnelas, com a seguinte repartiçäo de encargos, nos termos informados:
2021:51.197,94€ + IVA;
2022:25.599,97€ + tVA.

EMPREITADA DE REA B ILITAÇAO DE ED IFíCIOS NOS NÚCLEOS RIBEIRI o
RtBEtRtNHO DE ESPTNHAçO
ED0C/2021/6400

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 73, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara, 10.02.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, a abertura de um procedimento
de contratação para a execução das obras de reabilitaçäo de Edifícios nos Núcleos
Ribeirinhos - Núcleo Histórico Ribeirinho de Espinhaço, com a seguinte repartiçäo de
encargos:
2021 :1 43.348,71 € + IVA;
2022: 1 43.348,7 1€, + lVA.

Classificação: Público
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Mais foi deliberado, nos termos do artigo 22o do DL n.0 197199,de 08 de Junho, Repristinado
pela Res, n.0 86/2011, de 11 de Abril, submeter à Assembleia Municipal.

EMPREITADA DE REABILITACÄO DE ED IFíCIOS NOS NÚcLEoS RIBEIRI NHOS - NÚCLEO HISTÓRICO
RIBEIRINHO DO ESTEIRO
EDOCI2021t7167

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 10.02,2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, a abertura de um procedimento
de contratação para a execuçäo das obras de reabilitaçåo de Edifícios nos Núcleos
Ribeirinhos - Núcleo Histórico Ribeirinho do Esteiro, com a seguinte repartiçäo de encargos:
2021 :1 40.400,56€ + IVA;
2022: 280.801,1 3€ + lVA.
Mais foi deliberado, nos termos do artigo 22o do DL n,0 197/99, de 08 de Junho, Repristinado
pela Res. n.0 86/2011, de 11 de Abril, submeter à Assembleia Municipal.

CONTRAT REITADA DE "RE ODE
SANT EN
EDOC/2020t17162
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 75, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 17.02,2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar a ata de júri de análise do pedido de esclarecimentos/ erros e omissöes e seus

anexos;
2, Aprovar a reprogramação dos encargos, de forma a ajustarem-se os encargos financeiros

à previsäo que, de momento, é possível fazer-se para o início da execuçäo da obra
(novembro), nos seguintes termos:
2021:291.500,00€
2022:874.500,00€
(valores com IVA incluído)

3, Submeter os encargos plurianuais referidos no ponto anterior a autorizaçäo da
Assembleia Municipal, em cumprimento do art.22o do DL 197199,08.06, repristinado pela
Resoluçäo da AR 86/2011, de 11.04.

CONCURSO PÚ CO PARA A EMPREITADA DE ,, LACÄO DA REDE VIÁRh E PEDONAL DA

IDELO" - ATA DE J RI E

RUAS E CAMINHO H

LOESE
EDOC/2020t17212
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 da Câmara:"À Câmara. 17.02.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, a reprogramação dos encargos,
nos seguintes termos:
2021: 800.888,89€

^
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2022:2.402.666,66€
2023: 400.444,45€.

(valores com IVA incluído)

CONCURSO PÚBLICO INTERNACTONAL PARA A EMPREITADA DO "PAVILHAO MULTIUSOS DOS ARCOS

EDOC/2019/50686
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 77, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 17.02,2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar, nos
termos informados, o seguinte:
1. Aprovar a reprogramaçäo dos encargos nos seguintes termos:

2021: 1.696.000,00€
2022:5.088,000,00€
2023: 1.696,000,00€
(valores com IVA incluído)

2. Submeter os encargos plurianuais referidos no ponto anterior a autorização da

Assembleia Municipal, em cumprimento do aft.22o do DL 197/99, 08.06, repristinado pela

Resoluçäo da AR 86/2011, de 11.04.

EMPREITADA PARA A REABILITAÇÄO DOS JARDINS E CONSTRUçÖES SECUNDÁRAS DA CASA BARBOT

- AUTORIZAÇÄO DOS ENCARGOS PLURIANUATS

EDOC/2020/65879
Foi presente o documento referido em epígrafe¡ gue se anexa no final por fotocópia sob o n0 78, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"4 Câmara. 17.02.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovarr nos termos informados, a submissão do assunto à

Assembleia Municipal para que este Orgäo delibere apenas autorizar os encargos plurianuais,
em cumprimento do aft.22o do DL 197/99, 08.06, repristinado pela Resolução da AR 86/201 1,

de 11,04, nos seguintes termos:
2021:166 950,00€
2022:204,050,00€
(valores com IVA incluído)

EMPRETTADA PAULHÄO MUN|C|PAL pE VTLAR DO PARAÍSO - CoNSTRUçAO - APROVAçÄO pA

REPROGRAMAçAO DOS ENCARGOS

EDOC/2020126115
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 79, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 17.02.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar, nos
termos informados, o seguinte:
1. Aprovar a reprogramaçäo dos encargos nos seguintes termos:

2021:466 400,00€
2022: 1 865 600,00€
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(valores com IVA incluído)
Submeter os encargos plurianuais referidos no ponto anterior a autorizaçäo da
Assembleia Municipal, em cumprimento do art.22o do DL 197t99,08,06, repristinado pela
Resoluçäo da AR 8612011, de 11,04,

REFORMU DO NÓ DE SANTO OVíDIO - APROVACÃO DA REPROGRAMACAO ENCARGOS
EDOC/2020/48386
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 80, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 17.02.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
L Aprovar a reprogramação dos encargos nos seguintes termos:

2021:530 000,00€;
2022:2120 000,00€;
(valores com IVA incluído)

2. Submeter os encargos plurianuais referidos no ponto anterior a autorização da
Assembleia Municipal, em cumprimento do art.22o do DL 197t99,08.06, repristinado pela
Resoluçäo da AR 8612011, de 11.04.

c DA ESCARPA DA SERRA PILAR - S USPENSÄO DOS TRABALHOS

EMPREITADA COMPLEMENTARES DA OBRA DE REFORCO DA PROT DA MARGEM DO

EDOCt2021t5074
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16.02.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a suspensäo dos trabalhos e respetiva minuta do auto de
suspensão, nos termos apresentados.

RO ENTRE FRADES E '' - IMPLEMENT
UARDE E NOS

N PEDO
EDOC/2020t73997

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 da Câmara: "À Câmara. 15.02.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta da implementação de sinalizaçäo que
salvaguarde e impeça a circulaçäo de todo o tipo de veículos, nos novos percursos pedonais,
exceto a circulaçäo de velocípedes, nos termos informados.

REITADA ,,
DO EDIFíCIO M CIDADANIA DE CANE

- RETIF ADOCO
EDOC/2020t69787
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"4 Câmara, 15.02.2021'
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a retificação da minuta do contrato adicional, nos termos
propostos.

BÁSICA DE VALADA
INST E TRABALHOS A MENOS NO VALOR DE €8.413.24 ITO MI

ENTOS E TREZE +lV TAXA AL EM VI ORE
D ENTO E E

CONTRATO
EDOCI201718047

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o n0 84, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 15.02.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
Aprovaçäo de trabalhos a menos no valor de € 8.413,24 + ¡y¡, à taxa legal em vigor,
autorizando o respetivo descabimento e estorno dos respetivos documentos contabilísticos
associados ao contrato.

URSO PÚBLICO PARA aa

DO PRAZO PARA

EDOC/2020t47332

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 85, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 12,02.2021.'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade:
i. Determinar que a análise do pedido de prorrogação do prazo para apresentaçäo de

propostas, submetido anteriormente (a 22.01) pelo interessado TECNOCAMPO -

Sociedade de Construçöes e Obras Públicas, S.A,, não seja realizada, por inutilidade,
visto que da resposta a pedidos de esclarecimentos/ erros e omissöes, decorreu,
naquela altura, prorrogação de prazo para apresentaçäo de propostas por 20 dias,
satisfazendo-se, por conseguinte, o pedido de prorrogaçäo realizado;

i¡, Aprovar a ata de júri, nomeadamente as propostas referidas nos pontos i. e ii, da sua
Conclusåo;

Deferir novo pedido de prorrogação do prazo para apresentaçäo de propostas
submetido a 10.02, por 10 dias, submetido pelo interessado Famaconcret, Lda, o qual
se encontra fundamentado com a "(...)dificuldade em finalizar o processo de
orçamentação no prazo estipulado, uma vez que todo o mercado tarda em responder
às diferentes solicitaçöes em curso, visto o momento da pandemia em que nos
encontramos",

REABILITAÇAO ENERGÉTICA DO EMPREEND¡MENTO PROF. CARLOS ALBERTO MOTA PINTO - PEDROSO
EDOC/2020/76498
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:"Autorizo, pela urgência. À Camara, para ratificaçao. 08.02,2021'

^aace( -
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Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 08.02.2021 que
aprovou a abertura de procedimento referente à reabilitação energética do empreendimento
Prof, Carlos Alberto Mota Pinto - Pedroso, nos termos informados

t¡ LIOTECA UNICIPAL NOVA DE T E
EDI cto INCIPAL'' - MINUT DO ADICIONAL AO NTRATO

CURSO TER A CONT PREITADA .,
DA

FASE 2 INT
EDOC/2020t78420
Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 88, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 21,01.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, a abertura de um procedimento
de contrataçäo para a execuçäo das obras, com a seguinte repartição de encargos:
2021: 884.661,12€ + IVA
2022: 663.495,8¿t€ + IVA
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a autorização da Assembleia Municipal, em
cumprimento do art. 22o do DL 197199, 08.06, repristinado pela Resotução da AR 86/2011, de
11.04.

EM PREITADA DE "REABIL ITACÃO CASA ATELIER SOARES DOS REIS''
ED0C/2020/69133
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 89, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 17.02.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, a submissão do assunto a
Assembleia Municipal para que este Órgäo delibere apenas autorizar os encargos plurianuais,
em cumprimento do art.22o do DL 197/99, 08.06, repristinado pela Resolução da AR 86/2011,
de 11.04, nos seguintes termos:
2021:175 488,89€
2022:219 361,11€
(valores com IVA incluído)

RUA DOS . DERROCADA DE TALUDE - ALARGAMENTO PONTUAL DE VIA - FREGUESIA DE
OLIVEIRA DO DOURO
EDOC12021/10652

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g0, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"4 Câmara. 11,02.2021'

DO

EDOC/2021/5816

Foi presente o Uocumento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 87, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 29.01.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a celebraçäo do 1o contrato adicional da presente
empreitada, referente aos trabalhos complementares, nos termos informados.

Clãss¡f¡cåçãot Público
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Deliberado por unan¡midade, aprovar a construçäo do muro no local definitivo, nos termos
informados.

D|REçAO MUNTCTPAL PARA A INCLUSRO SOCIRI-
ECONÓMICO NO +l LUSIVA - EIXO DE

APO ICA E EMERG NCr

FERNANDES PEREIRA

EDOC/2021/9386
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 91, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 03.02.2021'

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 Andreia Marisa Fernandes Pereira, nos termos informados.

PEDIDO DE IT PROGRAMA MUNICIPAL GAIA + INCLUSIVA - EIXO DE

NA

DOS SANTOS
EDOC/2021/8498

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 92, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 05.02.2021'

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 Maria Rosa Fernandes dos Santos, nos termos informados.

NO AMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL GAIA + IVA - D

APOIO NA

RODRIGUES

EDOC/2021/10316

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 93, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 12.02.2021'
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 Liliana Soares Rodrigues, nos termos informados.

PEDIDO DE APOIO ECONOMICO N CIPAL GAIA + INCLUSIVA - EIXO DE

HADID
FENENUS

8DOCI2021t12166
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 94, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 15.02.2021'
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Deliberaçäo;
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoío económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Mercedes Hadid Fenenus, nos termos informados.

DIDO DE ENTO DA T ADMINISTRAT 30 00
E E soLtclr LIA BARROCA

EDOC/2020t71345
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 95, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 05,02.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta euros), solicitado por Maria Otília Barroca
Dias, nos termos informados.

PEDIDO DE ISEN CAO DO PAGAMENTO DA TAXA VISTORIA ADMINISTRATIVA. NO VALOR DE €13O.O()
SOLICIT DA SILVA BRI

EDOC/2020t78602
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 05.02,2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta euros), solicitado por Manuel da Silva Brito,
nos termos informados.

IDO DE O DAS TAXA MUN P
DEU
V €3.61

ITADO POR ANT VARES
EDOC/2020/79499
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g7, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 12.02.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção em 50%, do valor global de €3.610,62
(três mil, seiscentos e dez euros e sessenta e dois cêntimos), do pagamento das taxas de
alvará de licença de obras, taxa municipal de urbanizaçäo, concessäo de autorizaçäo de
utilização e numeração de polícia, nos termos informados.

c NT DE DESENVOLVIM EBRADO ENTRE O MUNICíPI DE
DE GAIA E CRESTUMA PARA A

co IO DE FUTE APROVADO EM 06.07,2020
E DESCABIMENTO E ESTORNO DE VERBAS
EDOC/2020/39826
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g8, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 09.02.2021'
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 09.02.2021 que

aprovou o contrato programa de desenvolvimento desportivo celebrado entre o Município de

Vila Nova de Gaia e o Futebol Clube de Crestuma para a elaboraçäo de projetos e construçäo
do novo Estádio de Futebol, nos termos informados.

RATO DE DESENVOLVI
E BOL CLUBE DE C

IO DE FUTE NO MONTANTE TOTAL DE €781,050 ENTOS

E OITENTA E UM MIL E CINQUENTATUBQ$)
EDOC/2021111644
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 99, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 10.02.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o contrato de desenvolvimento
desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Futebol Glube de Crestuma
para apoio financeiro à elaboraçäo de projetos e à construçäo do novo Estádio de Futebol,
no montante total de €781,050,00 (setecentos e oitenta e um mil e cinquenta euros),
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal, para deliberaçäo
dos encargos plurianuais, nos seguintes termos:
a) 8m2021:
l. 43,050,00 € (quarenta e três mil e cinquenta euros), após a entrega e validação dos

documentos justificativos da despesa relacionados com a aquisição de projetos;
ll. 369.000,00 € (trezentos e sessenta e nove mil euros), após entrega e validaçäo dos

respetivos documentos justificativos da despesa relacionadas com a obra de
construção do novo estádio de futebol.

b) 8m2022:369.000,00 € (trezentos e sessenta e nove mil euros), até 31 de dezembro e

após entrega e validação dos respetivos documentos justificativos de despesa.

CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICíPIO OE ULA NOVA DE

GAIA E O CLUBE DE FUTEBOL DE SERZEDO PARA APOIO FINANCEIRO NO AMBITO DO PROGRAMA DE

(DEZASSETE MIL. QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO EUROS E CINQUENTA E DOIS CÊNTIMOSI
EDOCl2021l7473
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 da Câmara:"À Câmara. 17.02.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de desenvolvimento desportivo a celebrar
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube de Futebolde Serzedo para apoio financeiro
no âmbito do programa de reabilitaçäo de instalaçöes desportivas - PRID 2020, no montante
total€17.495,52 (dezassete mil, quatrocentos e noventa e cinco euros e dois cêntimos), nos
termos informados.

N
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CONT VI NICIPIO DE
UBE DE F PEROSIN FINANCEI DE OB

ME SISTEMA

E
UEBI. NO MONTANTE TOTAL DE €22.100.00 tvtNTE E DOIS MIL E C

EDOCI2021t7129
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 101 , apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 17,02.2021.'
Deliberação: .'

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de desenvolvimento desportivo a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube de Futebol de Perosinho para apoio financeiro à
realizaçäo de obras de melhoramento do sistema de iluminação do seu campo de jogos e do
pavilhäo, reparação da cobertura e aquisição de equipamentos para a prática da modalidade de
râguebi, no montante total de €22,100,00 (vinte e dois mil e cem euros), nos termos
apresentados.

UTA DE C N GRAMA D VIMENTO RAR ENTRE
MUN SPORTIVO P EIRO TEN

ITU MICOS
EDOC|2021t6775
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 102, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 15.02.2021.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta de contrato - programa de desenvolvimento
desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e as Associaçöes e Clubes
Desportivos para apoio financeiro tendo em vista a atual situação pandémica e os seus efeitos
sócio-económicos, nos termos apresentados.
Mais foi deliberado que os montantes previstos a atribuir aos 3 centros de karaté (. Gentro de
Karaté de Canidelo- 630,00 €, - Centro de Karaté de Oliveira do Douro- 490,00 €, - Centro de Karaté
de Gaia- 185,00 €), o sejam através da Associação de Karaté do Porto (no montante global de
855,00 €) sendo que esta, através de cláusula anexa ao Contrato, se compromete a transferir
para cada um daqueles clubes os montantes atrás definidos.

E ISE TAXA M IP NO VALOR DE
MIL E SSENTA E

SOLICITADO POR ANA RITA DE S FERREIRA
EDOC/2020/10008
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, 15.02.2021.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa municipal de
urbanização, no valor de €3.444,63 (três mil, quatrocentos e quarenta e quatro euros e sessenta
e três cêntimos), solicitado por Ana Rita de Sousa Ferreira, nos termos informados.

A
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Aporo nR cnnÊrucn ecoruóutcA E EMERcÊrucn soctAl 2021

8DOC12021111411

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 104, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 16.02.2021.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1, A aprovação da verba de 250.000,00€ para o eixo do apoio na carência económica e
emergência social.
2. O cabimento do valor total de 200,000,00€ (duzentos mil euros) para apoio na carência
económica e emergência social, a atribuir às Juntas e Unioes de Freguesias - Rubrica- 2014 A
12.
3. Aprovação da minuta de contrato lnteradministrativo e autorização da consequente
celebração do mesmo com todas as Juntas e Uniöes de Freguesia do concelho,
4. Aprovaçäo do mapa com a distribuição da verba por junta ou uniäo de freguesia,
5. O cabimento da quantia de 50.000,00€ (cinquenta mil euros), para apoio financeiro aos
agregados familiares carenciados em situação económico-social de emergência, mediante
proposta dos serviços e aprovaçäo da digníssima Câmara- Rubrica 2014-A-14.

NTRATO.PROGRAMA A CELEB E A ASSOC
DE VIATU NO MONTANTE DE

EDOC/2020177235
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 105, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 17.02,2021,'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato-programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Associação Pró-infância de Pedroso para apoio financeiro à aquisição de
viatura, no montante de €33.000,00 (trinta e três mil euros), nos termos apresentados.

CONTRATO.PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O CENTRO SOCIAL
DE S. MIGUEL DE ARCOZELO PARA APOIO FINANCEIRO A OBRAS, NO MONTANTE DE €16,000,00
(DEZASSEIS MIL EUROS)

EDOC/2020172933
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 106, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 17,02,2021,'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato-programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e o Gentro Social de S. Miguel de Arcozelo para apoio financeiro a obras, no
montante de €16.000,00 (dezasseis mil euros), nos termos apresentados.

eôNTpÂTo-pRôGpaMÂ Â cn trRpÂR trNTptr n uuurcíprô ntr vr¡ a Nô\/^ nE GAIA E AASSO al^n^ô ntr

DE PEDROSO PARA APOIO FINANCEIRO

SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS IDOSOS DE CANIDELO PARA APOIO E

S MIL EU

EDOC/2020/2630

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 107, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 17,02.2021.'
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato-programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Associaçäo de Solidariedade Social dos ldosos de Canidelo para apoio
financeiro ao fornecimento e instalação de ar condicionado, no montante de €t6.00b,00
(dezasseis mil euros), nos termos apresentados.

A R ENTRE O DE VILA N EAASS
EH DE

IP D ORTE DE MONTANT
N NTA E SE TRINTA E D
EDOC/2020t3s812
Foi presente o docume¡to referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 108, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente; "À Camara. 17,02.2021.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato-programa a cetebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Associação de Solidariedade Humanitária de Canelas para apoio financeiro
à instalação de equipamento elevatório de transporte de utentes, no montant e de €2g.647,32
(vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e sete euros e trinta e dois cêntimos), nos termos
apresentados,

T EBRAR NICÍPIO DE GAIA E A
LU Ttco N

€32.000.00 (TRINTA E DOIS MIL EUROS)
EDOC/2020/75160
Foi presente o docume¡to referido em epigrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 109, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 17.02.2021"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Fundação Padre Luís para apoio financeiro à aquisiçäo de material
informático, no montante de €32.000,00 (trinta e dois mil euros), nos termos apresentados.

D|REçAO MUN|C|PAL DE EDU cAçÃo E SAÚDE
419 - PE DE REGULARIZACÃO DE ESCALÄO COM EFEITOS RETROATIVOS

É&, IA

EDOCI2021t6227
Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final porfotocópia sob o no 110, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 29.01.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição dos escalões A e B com os efeitos
retroativos, nos termos informados.

NT

CONCU ORNO DAS RED
MONTANT

EDOC/2017/64556
Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 'l 1 , apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 16.02.2021'
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Deliberaçåo:
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 16,02.2021 que

aprovou o estorno das RED 22212020 e 25612021, nos termos informados,

CONCU IDADE INTERNACIONAL PARA O SE DE REF ES

ESCOLARES 2021 2024,PELO VALOR DE€26.272.440,00 NINTE E SEIS MILHOES, DUZENTOS E SETENTA

E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA EUROS) + IVA

EDOCI2021/12689
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 1 12, apenas no original

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 11.01.2021'
O ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.

PRTMETRO ADTTAMENTO AO CONTRATO pE AQUISTçAO DE PRESTAçAO pE SERV|çOS pE CANTTNAS

ESCOLARES N0174/2018
EDOC12021/13015

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 1 13, apenas no orig¡nal.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 17.02,2021.'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, assumir encargos com serviços a mais, que se estimam em €
100.000,00 acrescidos de lVA, assim como aprovara minuta de aditamento ao contrato inicial,
nos termos apresentados.

D|REçÃO MUNTCTPAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
PEDIDO DE REDU DA TAXA DE CO URBANíSTI M

ENTOS E ONZE - PL.

SA
EDOC/2021/8490
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 1 14, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 29.01.2021,'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução, em 90%, da taxa de compensação
urbanística, no montante de €118.911,60 (cento e dezoito mil, novecentos e onze euros e
sessenta cêntimos), Proc.o 4123116 - PL - Freguesia de Canelas, solicitado por Prediband -
Construçäo e Atividades lmobiliárias, SA, nos termos informados.

^
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PEDID DO DAT LA OCU P

G 20M2 SITO GICA
3406" E OSEN E

DA ABE UARDA.
VENT NAR GlcA 3406" DE €160.00 NTA

PO AO ANO 7 FREGU A
HAE UENTE E

PAST LDA
EDOCI2021t8483
Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final porfotocópia sob o no 115, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 29,01.2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. A devoluçäo do valor da taxa correspondente a 9 meses, mediante emissäo de nota

de crédito para o ano de2021;
2. A isenção do pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela ocupação de

espaço público por "Ampliação de Esplanada Aberta com Guarda Ventos /20M2 sito
na Rua da Bélgica 3406", com deferimento obtido, cfr. Despacho de 06t11t2020,
n/ofício no 83912020, calculada no valor de €160,00 (cento e sessenta euros),
correspondente, também aquela, ao ano de 2020 (meses de novembro e dezembro).

PEDIDO DE IDÄO URBANíSTIcA PARA EFEITOS DE ISEN DE IMI. IMT E IRS. 0 6885/20 -

PÚB

E
UP

0

BLI .,AMPL

DA AF ICITADO ESA DO

CERT - FREGUESIA DE CANIDELO. SOLICIT POR RUI PEDRO TAVARES LUZ SOARES
EDOC/2021/7856
Foi presente o documento referido em epígrafe,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À

Deliberaçäo:

que se anexa no final por fotocópia sob o n0 'l 16, apenas no original
Câmara, 28.01.2021'

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. Reconhecimento pela Câmara Municipal, em virtude da conclusäo das obras
efetuadas no âmbito do processo n.0 4038/18 e da apresentaçäo do certificado energético n.o
SCE229895742 que o imóvel sito na Rua de Sub.Ribas, n.o 29, da Freguesia de Canidelo,
descrito na 1.a Conservatória do Registo PredialdeVila Nova de Gaia sob on.o2745,,lggg111g
e inscrito na Matriz Predial Urbana sob o n.0 5803, foi objeto de uma intervenção de
reabilitaçäo urbana, para efeitos de isenção de lMl, IMT e lRS, nos termos das alíneas a)e b)
do n.0 2 do artigo 45,0 e da alínea a) do n.0 4 do artigo 71.0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais
(EBF);

2. Aprovaçåo de emissão de certidäo, nos termos da minua anexa.
3. Comunicação deste reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do
edifício ou fração.
4. Envio ao requerente da certidäo urbanística peticionada após aprovação pela Câmara
Municipal.

ffiæClass¡ficação: Público
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PEDIDO STICA PARA EFEIT

ERT. UN DE SANTA MARINHA E

NIO RODRIGO

8DOCI2021112258
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 1 17, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Cämara. 15,02.2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. Reconhecimento pela Câmara Municipal, em virtude da conclusão das obras

efetuadas no âmbito do processo n.0 1803/19 e da apresentaçäo do certificado energético n.0

SEC239210219 que o imóvel sito na Rua Senhor de Matosinhos, n.o 741, da União de

Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, descrito na 1'Conservatória do Registo

Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.o 3657/20090722 e inscrito na Matriz Predial Urbana sob
o n.0 5743, foi objeto de uma intervenção de reabilitação, para efeitos de isençäo de lMl e lMT,

nos termos das alíneas a)e b) do n,0 2 do artigo 45,0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)

e de deduçäo à coleta em sede de IRS nos termos da alínea a) do n,o 4 do artigo 71.0 do mesmo

Estatuto,
2. Aprovaçäo de emissäo de certidão, nos termos da minuta em anexo,

3. Comunicaçäo deste reconhecimento ao serviço de finanças da área da situaçäo do

edifício ou fração.
4. Envio ao requerente da certidão urbanística peticionada,

DE IDÄO DE CON

JOAQUINA DA SILVA GOMES - PROCO 555121- CERT - UNI DE FREGUESIAS DE GULPILHARES E

VALADARES
EDOC/2020/11819
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 18, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 12.02,2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o pedido

de certidäo de constituiçäo de regime de compropriedade, solicitado por Elsa Joaquina da

Silva Gomes - Proco 555121- CERT - União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, nos
termos informados.

E SESSENTA E DOIS EU PROC.o 569/19 - PL - UN

PED DA AF

EMPRESARIAIS LDA
EDOC/202119183

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 19, apenas no original

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 01,02,2021'

&
¿acet -
Ëoo"o"

ñwClassificação: Público

Cefrificedo

Itauirâ {0.le J4



Ëb, lA
VILA NOVA DE

cÀMARA MUNrc¡pAL

Deliberação

H
tf

Ata n" 04 - Reunião Ptiblictt
De 22 defevereíro de 2021

Deliberado por unanimidade, aprovar a redução em 50% da Taxa de Licença de Construçäo,
calculada no montante global de €1.162,32 (milcento e sessenta e dois euros e trinta e àois
cêntimos), e consequente devoluçäo, na medida em que procedeu a requerente ao
pagamento, na data de 1910112021, posteriormente à data do pedido de isençäo, cfr, Guia de
recebimento n.0 1080/2021, de 1g/01, nos termos informados.

ODE DET LOR OIS MI TOS E SETE
E E ctNco 0 DEF
SANDIM. OLIVAL, LEVER E CRESTU MA. SOLICITADO POR TIAGO FILIPE BARBOSA DE CASTRO
EDOC/2021/8766
Foi presente o docume¡to referido em epigrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 120, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 01.02.2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o pedido
de devoluçäo das taxas, calculadas no valor global de €2.274,65 (dois m¡|, duzentos e
setenta e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos), Proc.o 4390/18 PL União de
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, solicitado por Tiago Filipe Barbosa de
Castro, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENCAO DO ENTO DA TAXA A TÍTULO DE IN DEE RES. NO
MONT AE PROC.0 LEV. U

DE SANT
PAROOUIAL SENHOR DE VERA CRUZ DO CANDAL
ÊDOCt2021t11340
Foi presente o docume¡to referido em epígrafe,,que se anexa no final por fotocópia sob o no 121, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 09,02,2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo da taxa a título de inspeçäo de" elevadores, calculada no montante global de €77,00 (setenta e sete euros), Proco. 348/EL/10 -
ELEV - Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado pela Fábrica
da lgreja Paroquial Senhor de Vera Cruz do Candal, nos termos informados

FERENTE DE
PELO PE ES N 86 NTA E DO E
A

PEDRO DA AF SOLICITADO POR ORTIZ RUBIO DE ALMEIDA
8DOC12021t12302
Foi presente o docume¡to referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 122, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 15.01,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 50% da taxa referente à 1a
prorrogaçäo de prazo para execução das obras, pelo período de 3 meses, no valor de €472,86
(quatrocentos e setenta e dois euros e oitenta e seis cêntimos), Proc.o 550/17 - PL - Uniäo de
Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado por Ortiz Rubio de Atmeida,
nos termos informados,
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PEDIDO DE CORRESPONDENTE À COII EEM
DEZ MIL OITOCENTOS E NOVENTA E ATRO

AC NTIMO NT MARINHA E

ICITADO POR CO

EDOC12021112297

Foi presente o documento refer¡do em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o n0123, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 11.02,2021'

Deliberação:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD, aprovar o pedido

de redução em 50% da taxa correspondente à concessäo e emissão de alvará de autorização
de utilização, no valor de €10.894,80 (dez mil, oitocentos e noventa e quatro euros e oitenta
cêntimos), Proc.o 1493117 - PL - União de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da

Afurada, solicitado por Conceiçäo Teixeira Martins, nos termos informados.

EMpREtTApA pE AJARDTNAMENTO pE REQUALIFTCAçAO PATSAGÍSTICA pO JARDTM pE SOARES pOS

RE|S - PEprpO pE PRORROGAçAO pE PRAZO

8DOCI2021111780

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 124, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 16.02.2021.'

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

i. Deferir o pedido de prorrogaçäo do prazo para a execução da "Empreitada de ajardinamento
de requalificaçäo paisagística do Jardim Soares dos Reis", por 38 dias, o qual se encontra
fundamentado com a "(..,)situaçäo nacional e mundial de COVID-19, com o encerramento de

fábricas e consequentemente provocando atrasos de fabricação e entrega de materiais. No

caso concreto da obra referida em epígrafe, as luminárias a colocar em obra säo fabricadas
em Espanha e a fábrica encontra-se encerrada devido ao COVID-19 desde o ano de 2020(...)";

ii. Caso seja deferido o pedido referido no ponto anterior, aprovar o plano de trabalhos
ajustado ao novo prazo de execução, apresentado pelo empreiteiro.

PLANO DE PORMENOR DO REMATE POENTE DA AVENIDA ATLÂNTICO
8DOCI2021t11379
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 125, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 17.02,2021,'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, a proposta de prorrogaçäo do
prazo para a elaboração do Plano de Pormenor do Remate Poente da Avenida Atlântico, pelo
período de 12 meses, contados a partir do dia 13 de abril de2021.

PEDIDO DE ANU DOS DE PUBLICIDADE DEVIDAS

PROC.o 156/04 - U DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E PEDRO DA AFURADA, SOLICITADO

ñ

DE UTIL

PELA REPSOL PORTUGUESA. S,A.

EÐOCI2021t13122
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 126, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 17.02.2021.'
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Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPDiPSD, aprovar, nos
termos informados, a anulação dos documentos de liquidação das taxas de publicidade
devidas pela afixação e inscrição de mensagens publicitárias relativas aos anos 2014 e
2015, uma vez que foi concedido provimento à reclamação apresentada e determinada a
revisão das taxas liquidadas no âmbito do presente processo referentes aos anos
mencionados, para subsequente restituiçäo à reclamante da quantia correspondente, no
montante de €3,313,74 (três mil, trezentos e treze euros e setenta e quatro cêntimos),

UMENTOS DE TAXAS DE
DEM LICIT AS D820148201

{

DEF MAFAMUDE E SO SOLICITAD
REPSOL PORTUGUESA. S,A,
8DOC12021t13119
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 127, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 17,02.2021,'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençÕes do PPDiPSD, aprovar, nos
termos informados, a anulaçäo dos documentos de liquídaçäo das taxas de publicidade
devidas pela afixaçäo e inscriçäo de mensagens publicitárias relativas aos anos 2014 e
2015, uma vez que foi concedido provimento à reclamaçäo apresentada e determinada a
revisäo das taxas liquidadas no âmbito do presente processo referentes aos anos
mencionados, para subsequente restituição à reclamante da quantia correspondente, no
montante de€201,12 (duzentos e um euros e doze cêntimos),

PED DOS ED
ANOS DE2014

PROC,o1 REG DA AF
PELA REPSOL PORTUGUESA. S.A.
ÊDOC12021t13117

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 128, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 17,02.2021,'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD, aprovar, nos
termos informados, a anulaçäo dos documentos de liquidaçäo das taxas de publicidade
devidas pela afixaçäo e inscriçäo de mensagens publicitárias relativas aos anos 2014 e 2015,
uma vez que foi concedido provimento à reclamaçäo apresentada e determinada a revisäo
das taxas liquidadas no âmbito do presente processo referentes aos anos mencionados, para
subsequente restituiçäo à reclamante da quantia correspondente, no montante de €1,789,48
(mil setecentos e oitenta e nove euros e quarenta e oito cêntimos).

Ácuns DE GA|A, EM, sA
POLíTICA DA QUALIDADE. AMBIENTE E SEGURANÇA - ÁôUAS DE GAIA. EM. SA
EDOC/2021/9169
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 129, apenas no original.
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Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,21.01,2021''

Deliberação:
A Câmara tomou conhec¡mento.

GAIURB URBANISM o E HABTTAçAO EM
HABITACÃo, EMCONTRATO - PROGRAMA- GAIU RB. URBANISMO E

EDOCI2021/10535
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o n0 130, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Cêtmara. 10,02.2021''

O ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos'

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁR|O DA TESOURARIA, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 131, apenas no

original.
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 18 horas e 50 minutos, o Senhor Presidente da Câmara declarou

encerrada a reuniäo, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos do disposto

no no 1 do art.o 34.0 do CPA, e no n.o I do art.o 570. do Anexo I da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, com as

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

aprovado pelo Executivo na sua reunião de2019'01'21.

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

dap ente reuni subscrevi.

O Presidente da Câmara,

W;
(Eduardo Vítor Rodrigues)
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