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- O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
- 0 Senhor Vereador, Eng.0 Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora, Dra. Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira
- O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura
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- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Gristina Martins Carvalhal
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PRESIDIU À NEUruñO:
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
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HORA DA ABERTURA: 16 horas.
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PONTO PREVIO NO I
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, cumprimentou o Senhor Vereador

Dr. Elísio Feneira Pinto e a toda a sua equipa, pelo trabalho desenvolvido relativamente à Candidatura de

Gaia a Capital Europeia da Juventude2024, referindo ser importante que o trabalho continue com todo o
empenho, independentemente, do título em concreto.

PONTO PRÉUO NO 2

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, informou que, relativamente à festa

clandestina que ocorreu recentemente no espaço cedido pela Câmara Municipal à Columbófila de Mafamude

e, após ter recebido o relatório da PSP, determinou ao Sr, Vereador do Pelouro que notificasse a entidade,
para que a mesma proceda à devoluçäo do referido espaço ao Município e para que se promova a

necessária participaçäo ao Ministério Pú bl ico.

PONTO PREVIO NO 3

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr, Eduardo Vítor Rodrigues, referiu-se aos alojamentos

clandestinos que têm vindo a ocorrer no Bairro Cabo Mor, dizendo que foi interposta uma providência

cautelar pelo Gabinete Jurídico da Secretaria de Estado da Habitaçäo e do IHRU, tendo, hoje mesmo, o

Município reforçado a urgência da decisä0, junto do Tribunal de Gaia,

PONTO PRÉVIO NO 4

O Senhor Vereador, Dr, José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, propôs a atribuiçäo de um voto de

louvor à Seleçäo Nacional de Andebol, que ontem se apurou para os Jogos Olímpicos e que seja

comunicada a deliberaçã0, à Seleção Nacional de Andebol.

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Louvor à Seleçäo Nacional de Andebol,
pelo apuramento aos Jogos Olímpicos e que o mesmo seja comunicado à Federaçäo
Portuguesa de Andebol,

PRESIDÊNCIA/VEREAçAO
DA REUNIAO

REALIZADA EM 01 DE

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

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata 05 da reunião pública de Câmara

realizada a 01 de março de2021e retirar da Ordem de Trabalhos a ata 04 da reunião pública de

Câmara realizada em22 de fevereiro de2021, para correção.

ADIAMENTO DO PERíODO DE SUBMISSAO DE PROPOSTAS DO GOP + JOVEM 2021. ATÊ31 DE MARCO DE

202',1

EÐOC12021116377

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

Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 0 5. 03, 2021'

Ata n'06- Reunìão Ptiblíca
De I5 de mnrço de 2021
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o adiamento do período de submissão de
propostas do GOP + Jovem 2021,atê o dia 31 de março de202'1, nos termos informados.

PROTOCOLO DE CO N DEGAIAEOCLUBE
DE MA PARA A GE DO IPAMENTO MUNI

ANOS

EDOC/2021116261
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 3, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "Aprovo. À Câmara para ratificação.02.03,2021"

O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura solicitou mais informaçäo relativamente ao programa de

requalificaçäo das instalaçöes desportivas. Disse que o edifício, sendo municipale tendo havido um grande cuidado

de preservaçäo do mesmo ao longo dos anos, nomeadamente, a traça da antiga fábrica e conciliá-la com a
modernidade do edifício, sugeriu que, do ponto de vista paisagístico e de imagem, a forma como se encontra a

esplanada, em nada dignifica nem o local nem a instituiçã0. Que os protocolos que são celebrados entre o Município

e as instituiçöes, merecem que se faça vingar aquilo que está protocolado e, neste caso concreto, seria importante

chamar à atençäo do concessionário, para repor a esplanada na sua forma original, a qual, de momento, em termos

visuais, desfigura o edifício. Perguntou se haveria a possibilidade de repor os passadiços no local, à semelhança

daquilo que já ocorreu no passado, de forma a embelezar o espaço e dar-lhe uma maior humanizaçã0.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, solicitou ao Senhor Vereador Arq. José

Valentim Pinto Miranda para fazer o levantamento do exposto pelo Senhor Vereador Dr. José Joaquim Cancela

Moura.

O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse que a candidatura que o clube fez, no

âmbito dos programas de reabilitaçäo dos equipamentos desportivos, foi com o apoio do Município que se

comprometeu, caso a candidatura seja aprovada e efetivada, a suportar parte dos custos da reabilitaçäo da sede do

Clube Náutico de Crestuma, pelo que, hoje, está-se a aprovar uma prorrogação do ptazo, uma vez que é necessário

que, para que a candidatura seja efetivada, as instalaçöes estejam na posse do clube há mais de 10 anos e, com a

autorização do Senhor Presidente da Câmara, foi feita a declaração que hoje é presente para ratificar.

O Senhor Vice Presidente, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo disse que a situação da esplanada do

Clube Náutico de Crestuma já está identificada e, pessoalmente, já falou com o Presidente do Clube e ele prontificou-

se a falar com o concessionário do espaço para, aquando da abertura, remover o toldo e a placa publicitária,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de

02.03.2021, que aprovou a prorrogaçäo por mais 25 anos do Protocolo de Colaboração

celebrado entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e o Clube Náutico de Crestuma,

para a gestäo do equipamento municipal denominado de Centro Náutico de Crestuma, nos

termos informados.

PROPOSTA DE ESTATU TOS DA STCP

EDOC/2021/15894
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 4, apenas no original

Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 02, 03, 2021'

^
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Deliberaçäo:

CONST

W
Atø n'06- Reuníão Ptiblictt

De I5 de março de 2021 ,f
Deliberado por unanimidade, ao abrigo e para efeitos do disposto nos art¡gos 21o,22o - A e 700

do RJAEL e nos artigos 250, no l, alínea n) e 33o, n0 1, alínea ccc), do regime jurídico das
autarqu¡as locais, aprovado em anexo à Lei n0 7512013, de 12 de setembro, o seguinte:
1) aprovar a proposta de revisäo dos estatutos da STCP, nos termos informados;
2) Submeter a proposta à Assembleia Municipal, para que esta, em caso de concordância,

aprove a revisão dos estatutos da STCP;
3) Designar o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues como

representante do Município na Assembleia Geral da STCP, mandatando-o no sentido de
votar favoravelmente a aprovaçäo da proposta de revisão dos estatutos da STCP de acordo
com a proposta aprovada pelos órgãos municipais,

CONTRATUAL DE RESGATE CONTRATO DE CONCESSAO PARA coNc
DE - coN DE

8DOCI2021t17646
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 5, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, propondo a decisão de não resgasfe desfa concessao. 08.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o näo resgate da presente concessäo, nos termos
propostos.

aacet -q,t "t

Aw

DOAÇÄg AO MUNrCiprO pE VrLA NOVA pE GA|A pE 150 EXEMPLARES gO LTVRO "MEMÓRnS DE GAIA
ATRAVÉS DO BILHETE ILUSTRADO'', DA AUTORIA DO ARQ,O MIGUEL LUíS PEREIRA NUNES DAPONIE
NO VALOR DE €7 5()().()() (SETE MIL E QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2018t57202
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:"À Câmara. 10,03,2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ao abrigo do n0 3 do artigo 350 do anexo là Lei no7512013, de 12 de

setembro, aceitar a doaçäo feita por Miguel Luís Pereira Nunes da Ponte, com residência na

Rua Luís de Camöes, n0 445, 4410-393 Vila Nova de Gaia, a favor do Município, de 150

exemplares do seu livro "Memórias de Gaia através do Bilhete llustrado", no montante de €7

500,00 (sete mil e quinhentos euros), que ficam na posse da Presidência para serem ofertados
pela mesma.

COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DO PDM

EDOC|2021t18324
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:"À Câmara. 10.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar que seja incluída na Comissão de Acompanhamento da

Revisäo do PDM, a Df Paula Batista, nos termos propostos.

A
classif¡caçãor Públ¡co
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DIREçAo MUNTCIPAL DE GESTAo DE PESSOAL E CARRETRAS
AO MAPA DE PESSOAL COM A C DE UM POSTO DE TRABALHO NÄO OCUP NA

CARREIRA GERAL DE ASSISTENTE NICO E ABERTURA DE UM PROCEDIMENTO DE RECRUTAMENTO

POR RECURSO À MOBILIDADE NA CATEGORIA ENTRE ÓRGÄOS
EDOC12021114280

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: "4 Câmara. 02.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I 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, um na carreira geral

de assistente técnico, para os Julgados de Paz e um posto de especialista de informática, para

a Direção Municipal de Urbanismo e Ambiente e autorizar a abertura de concursos de

mobilidade entre órgäos, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia Municipal.

PARA O DEPARTAMENTO DE EDU

NO PROCEDIMENTO

CONCURSAL COMUM - PROC. 1512019

8DOCI2021t13151

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 9, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 04.03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o recrutamento de um técnico superior (Direito), para o
Departamento de Educaçäo e Saúde, por recurso à reserua de recrutamento interna constituída
no procedimento concursal comum - Proc. 1512019, nos termos informados.

TRABALHO SUPLEMENTAR 2021 - DIUSÃO DE GESTÄO AMBIENTAL
EDOC|202112436
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 '10, apenas no original,

Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 04.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar que, nos termos da alínea b) do n.0 3 do artigo 1200 da Lei

3512014, de 20 de junho e artigo 2270 da Lei 7/2009, de 12 de fevereiro, os limites da duraçäo de

trabalho extraordinário sejam, para esta situaçäo concreta, ultrapassados, caso se revele

necessário, até ao limite de 60% da remuneraçäo base dos trabalhadores afetos à unidade

orgânica referida, nos termos informados.

DIRE MUNTCTPAL DE ADMTNTSTRAçAO e FINANçASçAo
DE TAXAS DE UTIL PAI NOVALORD M

TOTAL E E CIN A

DESPORTIVA MODICUS DE SANDIM

EÐOCI202113175
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 1'1, apenas no original

AO FU NO DIA 20 CITADO PELA ASSO

classificâção: Público ^aace( -
Ëotro"
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Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 02.03.2021'
Deliberaçäo:

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

utilizaçäo de viaturas munic¡pa¡s, no valor total de €621,57 (seiscentos e vinte e um euros e

cinquenta e sete cêntimos), ou seja, o valor de €400,10 (quatrocentos euros e dez cêntimos),
para deslocação ao Fundão, no dia 20 de fevereiro de 2021, solicitado pela Associaçäo
Desportiva Modicus de Sandim, nos termos informados.

PEprpo pE REpuçAo po PAGAMENTO DE TAXAS DE UT|L|ZAçAo pE VTATURAS MUNICTPATS. NO VALoR
TOTAL DE €164.52 (CENTO E SESSENTA E QUATRO EUROS E CINQUENTA E DOIS CÊNTIMOS) PARA
DESLOCAÇAO A OVAR, NO DIA 28 DE FEVEREI DE 2021. SOLICITADO PELO VALADARES GAIA
FUTEBOL CLUBE
EDOC/2021t14526
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. 02.03.2021'
Deliberação:

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

utilização de viaturas municipais, no valor total de €164,52 (cento e sessenta e quatro euros e
cinquenta e dois cêntimos), ou seja, o valor de €80,16 (oitenta euros e dezasseis cêntimos),
para deslocaçäo a Ovar, no dia 28 de fevereiro de2021, solicitado pelo Valadares Gaia Futebol
Clube, nos termos informados.

eçnÊruer¡ trM ptrêrutr ntr nrptrrrô ntr erìMônÂTô DTìÞ DAÞTtr DA Qrì^ttrn^ntr "ÁcuAs Do DouRo tr

PAIVA S.A.'' SEM LIMITE DE TEMPO DO ESP NFINANTE

T T DE DE COM F
O DE LAZER E

LICA BEIRA.RIO, LHE PODENDO SER DADA OUTRA FINALIDADE

EDOC/2021117489
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: "À Câmara. 08,03.2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte;
a) aceitar a cedência, em regime de direito de comodato, por parte da sociedade "Aguas do

Douro e Paiva, S.4. ", sem limite de tempo, do espaço exterior, composto por terreno, confinante
com a Estação de Tratamento de Agua (ETA) de Lever, com frente fluvial, melhor identificada na

planta anexa à minuta do contrato, no estado em que atualmente se encontra, a fim de ser
instalado um espaço de lazer e fruição pública à beira-rio, näo lhe podendo ser dada outra
finalidade.
O comodato será celebrado sem limite de tempo, no entanto, caso se venha a verificar que o
espaço é necessário para qualquer atividade da AdDP, poderá ser suspenso, temporariamente,
pelo período indicado por essa entidade, retomando-se logo após o final desse período de

suspensäo.
b) gue sejam asseguradas a realização das obras necessán,as à vedação do espaço, tendo em

vista a restriçäo do acesso e a proteção das instalações da AdDP, mediante orientações desta,

designadamente as seguintes :

Classificação: Público ^
aacef -
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i - instalaçäo de vedação idêntica à existente, incluindo portäo de acesso no local, conforme
assinalado no anexo à minuta do contrato (amarelo);

ii - garantir a acessibilidade das viaturas ao serviço da AdDP pelo caminho existente até ao rio,
razão pela qual executará um portäo na vedação do local, conforme assinalado no referido anexo
(amarelo);

iii - acessibilidade (portão) e vedaçäo de acesso pela Addp, conforme indicado no anexo;
iv - executar uma vedaçäo de segurança em toda a extensäo do cais, propriedade da AdDP,
conforme assinalado no referido anexo, para evitar o acesso de terceiros;
v - garantir a ligação da iluminaçäo da estrada e caminhos pedonais à rede pública;
vi - assegurar as instalaçöes sanitárias do local, com colocação de casa de banho portáteis,
garantindo a respetiva desinfeçäo e a recolha periódica dos resíduos.
cl aprovar a minuta do contrato de comodato.

NI IPAL "GAIURB
URBANISMO E HABIT
IGUAIS DOS SE FOR DENUNCIADO POR DAS P DO

DESTINADO A UMA PESSOA

c E

SPRINTER Sl9CDI COM A CULA AC.2s.AM
8DOC|2021117490
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 14, apenas no original.

Despacho do Senhor Pre sidente : " À Câmara. 08. 03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
al aceitar a cedência, em regime de direito de comodato, por parte da Empresa
Municipal "GAIURB, Urbanismo e Habitação, E.M)', pelo prazo de 12 (doze) meses,
renovável, automaticamente, por iguais períodos, se não for denunciado por qualquer das
paÉes, do veículo de passageiros, com possibilidade de adaptaçäo para um lugar destinado
a uma pessoa com mobilidade reduzida, com lotação de l9lugares, de marca Mercedes-Benz,
modelo Sprinter S1gGd¡, com a matrícula AC-25-AM;

bl aceitar que o Município assutna as segutnúes obrþações;
i . total responsabilidade pela utilização do veiculo cedido, assumindo todas as infraçöes que

possam vir a ser praticadas pelos condutores do mesmo, no período de duração do

comodato;
ii - confiar o veículo apenas a condutores habilitados para o fazer;
iii . comunicar, de imediato, à GAIURB os danos que tiverem ocorrido no veículo,
independentemente de culpa do Município;
iv - proceder à manutenção e revisoes necessárias à viatura;
v . submeter a viatura à inspeção técnica periódica obrigatória (lTP), dentro do prazo legal;

vi - assumir o custo com o seguro, manutenções e intervençöes que sejam necessárias

realizar na viatura, bem como a inspeção técnica periódica obrigatória (lTP)

vi - assumir as taxas de circulação impostas, nomeadamente, portagens.

cl aprovar a minuta do respetivo contrato de comodato,

Ata n'06- Reuniäo Ptiblicø
De l5 de mnrço de 2021

^
aacef -
Ëotro"

E.M
,, PELO PRAZO DE 12 MES

classificação: Público
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MOVIJOVEM - MOBILIDADE JUVENI COOPERATIVA
DE INTERESSE D NOVA DE GAIA

AC
EYC DE VILA NOVA DE

ED0C2018/29794
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:"À Câmara, 10,03,2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, revogar o acordo de colaboração celebrado entre Movijovem -
Mobilidade Juvenil, Cooperativa de lnteresse Público de Responsabilidade Limitada e o
Município de Vila Nova de Gaia, tendo em vista a criaçäo, implementaçäo e comercializaçäo
do Cartäo Jovem Municipal EYC de Vila Nova de Gaia, por cumprimento integral do seu
objeto, nos termos informados.

DE

EDOC/2020/68798
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:"À Câmara. 10,03,2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a resolução de expropriar de duas parcelas sitas na

freguesia de Mafamude e Vilar do paraíso, do concelho de Vila Nova de Gaia, destinadas à

reformulaçäo do Nó de Santo Ovídio, nos termos informados.

REGULAMENTO MUNICIPAL DE FUNDOS DE MANEIO E FUNDOS FIXOS DE CAIXA - RETIF]CAÇAO DO

ANEXO
EDOC/2020t76326

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:"A Câmara. 10,03,2021'
Deliberação:

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

retificaçäo do anexo I do Regulamento Municipal de Fundos de Maneio e Fundos Fixos de

Caixa, aprovado pela Gâmara Municipal em21de dezembro de 2020, nos termos informados.

COMPLEXO TURíSTICO PARQUE DA AGUDA - INCOBRABILIDADE DA DíVIDA

EDOC/2019t72429
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:"A Câmara. 10.03.2021'
O ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.

4

^
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EDOCI2021/13998
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 21, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03.2021'

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

PoSTURAMUNlc|PALDETRANSlToREFERENTEÀREQUALlFlcAçÄoD

VILA NOVA DE

ENTRE AS RUAS CRUZ DE CARRAIS E 25 DE ABRIL
EDOCI2021/13983
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:"A Câmara. 10.03.2021'

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

POSTURA MUNICIPAL DE TRANSITO TRAVESSA INFANTE DOM HENRIQUE

!4l'CAMARA MUNICIPAL Ata n'06- Reuníão Públíca
De I5 de março de 2021

DrREçAo MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PUBLTCOS
AO PROJETO DE SI RODOVÉRN DA

REABILIT
DE FREGUESIAS DE

GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2018/57566

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:"À Câmara. 25,02.2021'
Deliberação:

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

POSTURA MUNICIPAL DE TRANSITO NA TRAVESSA DAS BOUçAS E TRAVESSA PARTICULAR DAS
BOUCAS, JUNTO À NUN DAS BOUçAS. FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2018/67109
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "4 Câmara. 25.02.2021'
Deliberação:

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

POSTURA MUNICIPAL DE TRANSITO REFERENTE À CONST DEP
E RUA CENTRAL DO SEIXO

EDOC/2021t12771

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 23, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10,03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos termos informados.
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POSTURA MUNIGIPAL DE TRÂNSffO NA TRAVESSA SALVADOR BRANDAO. UNIAO DE FREGUESIAS DE

GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2020/75063
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 24, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 10.03.2021'
Deliberaçäo:

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

DE DOIS LUGARES DE ESTACIONAMENTO NA
RUA CONSIGLIERI PEDROSO. JUNTO AO ACESSO DO LAR PADRE ALVES CORREIA

Ê KIA

EDOC/2020/69900
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 25, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03.2021'
Deliberaçäo:

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

4

coN RSO P BLICO PARA RAT EMPREITADA D "PAULHÃO MUNICIPAL DE SANTA
DE

PROPOSTAS
EDOC/2020t47332
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:"lndefiro. À Câmara, para ratificaçã0. 10.03.2021"

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 10.03.2021,
que indeferiu o pedido de prorrogaçäo do prazo para apresentação de propostas, por 30 dias,
solicitado por Opeline Portugal, S.A., nos termos informados.

CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATACÄO DA EMPREITADA DO .,CENTRO CíVICO JOSÉ DA SILVA
CANDOSO". PEprpo pE PRoRROGAÇÃO pO PRAZO PARA APRESENTAçAO pE PROPOSTAS

EODC/2020/62593

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 27, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"lndefiro. A Câmara, para ratificaçã0. 19,02.2021"

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 19.02.2021,

que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo para apresentação de propostas, solicitado
por Cunha & Barroso Lda., nos termos informados.

EMPREITADA DE RESTAURO E REABILITAÇAO DA CAPELA DE N.A SR,A DAPIEDADE-AUTORIZ
ENCARGOS PLURIANUAIS
EDOC/2020t64140
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:"À Câmara. 10,03,2021'
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Deliberaçäo: {
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, submeter à autorização da Assembleia
Municipal os encargos plurianuais, em cumprimento do artigo 22o do Decreto-Lei n0 197/99

de 08 de junho, repristinado pela Resolução da Assembleia da República 86/2011, de 11 de

abril, nos seguintes termos:
2021:146 280,00€;

2022:219 420,00€
(lVA incluído)

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE À LICENÇA DE DOIS LUGARES DE

PRIV NO VALOR DE €2.160 S MIL CEN

LIVEIRA

EDOC/2020/79683
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 29, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à

licença de dois lugares de estacionamento privativo, no valor de €2.160,00 (dois mil cento e
sessenta euros), solicitado pelo Pároco António Baptista de Oliveira, nos termos informados,

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A DE UM LUGAR DE

Atø n'06- Reunião Públìca
De 15 de mnrço de 2021

DE 0 MILED
DISTRITAL DO PORTO

EDOC/2021/5528

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:"A Câmara. 10.03.2021'

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 €2.200,00 (dois mil e duzentos

euros), solicitado pela Associaçäo Portuguesa de Deficientes - Delegaçäo Distrital do Porto,

nos termos informados.

PEDIDO DE DISPENSA DO P NTE À LICE

PRIVA NO VALOR DE €3. E OITENTA EU

N DE

FREGUESIAS DE RADA

EDOC/2020179736

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 31, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 10.03.2021'

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 €3.280,00 (três mil, duzentos e

oitenta euros), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de Santa Bárbara de Coimbrões,

Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos informados,

ffi#
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PEDI DE EN

ESTACIONAMENTO PRIVAT SITO NA DE DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E
M

VINTE MOSI. SOLICITADO PELO ARTISTA DE GAIA COOPERATIVA CULTURAL- GABINETE DA

BIENAL
EDOC/2o19/48640

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:"A Câmara. 10.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de um lugar de estac¡onamento privativo, s¡to na Rua de Jau, União de Freguesias de
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, no valor de €3.238,20 (três mil duzentos e trinta e oito
euros e vinte cêntimos), solicitado pelos Artistas de Gaia Cooperativa Gultural CRL - Gabinete
da Bienal, nos termos informados,

D|REçAO MUNTCTPAL PARA A TNCLUSAO SOGTAL
CONTRATO DE PATROCíUIO OCSPORTIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNIC
A E.G.A.S. GOND DA BAJA TT ROTA DO

EN E

ESTORNO DA VERBA NO MONTANTE DE €5.()()(),()() (CINCO MIL EUROS)
EDOC/2016/13339
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 : " 4 Câmara. 02, 03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, revogar a deliberação de 06.02.2017 que aprovou o contrato de

patrocínio desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a E.G.A,S. Gondomar
Automóvel Sport, para participaçäo na "3a Ediçäo da Baja TT Rota do Douro" e autorizar o

descabimento e estorno da verba no montante de €5.000,00 (cinco mil euros), nos termos
informados.

DESISTENCIA DE CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICIT ADA POR TATIANA FILIPA

MOREIRA CERQUEIRA - ESTORNO DE VERBA
EDOC/2020/16299
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 34, apenas no original,

Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 02. 03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o estorno da verba atribuída no âmbito do Eixo do Apoio

ao Arrendamento do Programa Municipal Gaia + lnclusiva, face à desistência da candidatura
de Tatiana Filipa Moreira Cerqueira, nos termos informados.

nrcrcrÊrunr^ ntr rr^Nnrn^TnÞ^ ntr ¡tDôrlt 
^rì ARRENDAMENTO SOLICITADA D^D I^Ctr 

^^Þl 
fìQ ntr

PARA PART P NA "3A EDI

JESUS PIRES - ESTORNO DE VERBA
EDOC/2020112916
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 35, apenas no original
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Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 10.03.2021'

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o estorno da verba atribuída no âmbito do Eixo do Apoio
ao Arrendamento do Programa Municipal Gaia + lnclusiva, face à desistência da candidatura
de José Carlos de Jesus Pires, nos termos informados.

DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLIC¡TADA POR JÉSSICA FILIPA

SOUSA ELVAS - ESTORNO DE VERBA
EDOC/2020112912

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:"À Câmara. 10.03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o estorno da verba atribuída no âmbito do Eixo do Apoio
ao Arrendamento do Programa Municipal Gaia + lnclusiva, face à desistência da candidatura
de Jéssica Filipa Sousa Elvas, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR RAQUEL ALEXANDRA VIEIRA REIS

EDOC/2021t17046
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: " A Câmara. 05.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Raquel Alexandra Vieira Reis, nos termos
informados.

CANDTDATURA pE ApOtO AO ARRENDAMENTO. SOLTCTTADA POR JÚLA CÂNplpA pA CONCEIçÄo
ÏEIXEIRA BRITO

8DOCI2021117040
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 38, apenas no original.

Despacho do Senhor Pre sidente : " A Câmara. 0 5.03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + Inclusiva, solicitado por Júlia Cândida da Conceiçäo Teixeira Brito,

nos termos informados,

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. CITADA POR ANA NATÉRCN GONCALVES SOARES

8DOCI2021t17032
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 : " A Câmara. 05.03.2021'

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + Inclusiva, solicitado por Ana Natércia Gonçalves Soares, nos

termos informados,

{

classificação: Público ^
aacef -
Ë,.t""

Pásinâ l3 dc 38



g kl^VILA NOVA DE

CÂMARA MUNICIPAL

M

6
CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR FLÁVIA REIVILA GUIMARAE S

EDOC|2021/16995

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: "4 Câmara. 05,03.2021'

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Flávia Rei Vila Guimaräes, nos termos
informados,

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR MARIA JOSÉ GUEDES MONTEIRO

EDOCI2021/16992

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4'1, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 0 5, 03,2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Maria José Guedes Monteiro, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR LILIANA ALEXANDRA PINHO RIBEIRO

EDOC|2021/16988
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 42, apenas no original,

Despacho do Senhor Pre sidente : " À Câmara. 0 5.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Liliana Alexandra Pinho Ribeiro, nos

termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR MARIA DA CONCEICÃO MOREIRA

Ata n" 06- Reunião Ptiblica
De I5 de mørço de 2021

MOUTINHO
EDOC|2021/16937

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 0 5, 03.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Maria da Gonceição Moreira Moutinho,

nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR MARIA ALICE AFON SO RODRIGUES

EDOC/2021/16932
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 44, apenas no original.

Desp acho do Senhor P residente : " À Câmara. 0 5.03,2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por maria Alice Afonso Rodrigues, nos termos
informados.
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CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR MANUEL FERNANDES TAVARES
ÊDOC|2021/16930

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 45, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 05.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Manuel Fernandes Tavares, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR MARIA MADALENA FERNANDES

MOUTINHO
EDOCI2021t',t6461

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 46, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 05.03.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Maria Madalena Fernandes Moutinho, nos

termos informados.

CANDIDATURA DE APO¡O AO ARRENDAME NTO. SOLICITADA POR SORAIA AN DREIA SOUSA MONTEIRO

8DOC|2021t16471
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 05.03,2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Soraia Andreia Sousa Monteiro, nos

termos informados.

IDATURA DE APOIO AO ARREN MARIA SILVÉRN
MOREIRA
8DOCI2021116475

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 48, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 05.03.2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Maria Silvéria Alves Oliveira Moreira, nos

termos informados.

ARRENDAMENTO soL OLIVEIRA DOS

EDOC/2021t16478

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:"A Câmara, 05.03.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Benjamim Oliveira dos Santos, nos termos
informados.
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CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR MARIA DE FÁTIMA FERREIRA

ANDRADE

ED0C/2021116482

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:"À Câmara. 05.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanim¡dade, aprovar a cand¡datura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Maria de Fátima Ferreira Andrade, nos
termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR JOAQUIM VALDEMAR DA ROCHA

SOUSA
8DOC12021116484

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 51, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 05.03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Joaquim Valdemar da Rocha Sousa, nos
termos informados.

CANDIDATURA DE APO¡O AO ARRENDAME SOLICITADA POR MARIA JOSÉ PINTO ALVES
EDOCtzÙ2',t/16602

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 52, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 05.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Maria José Pinto Alves, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR MARIA ELISABETE CALDEIRA PINTO

EDOCI2021/16605

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 53, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 05.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Maria Elisabete Galdeira Pinto, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR MARIA ALBERTINA DA FONSECA

ÏEIXEIRA
EDOCI2021/16611
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 54, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 05.03.2021'
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Deliberaçäo
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + Inclusiva, solicitado por Maria Albertina da Fonseca Teixeira, nos
termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR JULIA MARIA RODRIGUES ALVES DA

COSTA COUTO
EDOC/2021/16616

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 55, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 05.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Júlia Maria Rodrigues Alves da Costa
Couto, nos termos informados,

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR HENRI OUE SANTOS FERREIRA

EDOC/2021116625

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 56, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 0 5. 03. 2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Henrique Santos Ferreira, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR CÁTIA FILIPA SOUSA MACEDO

Ata n'06- Reuníäo PúblÍca
De I5 de mnrço de 2021

ALMEIDA DA ROCHA

EDOC/2021/16631
Foi presente o docume.nto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 57, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 0 5. 03. 2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Cátia Filipa Sousa Macedo Almeida da

Rocha, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRE NDAMENTO. SOL¡CITADA POR MARIA MANUELA CARVALHO DOS

SANTOS

EDOCI2021/16637
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 0 5. 03.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Maria Manuela Carvalho dos Santos, nos

termos informados,
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CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR CLÁUD|A FERNANDA CARVALHO
PINTO

8DOC|2021t16644
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: "À Câmara.05.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Cláudia Fernanda Carvalho Pinto, nos
termos informados,

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENT O. SOLICITADA POR JULIETA MATOS RIBEIRO

8DOC|2021116647

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 Câmara, 05.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Julieta Matos Ribeiro, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR MARIA DO DIOGO COUTINHO

EDOC|2021/16649

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 61, apenas no original.

De sp acho d o Se nhor P re sid e nte : " A Câmara. 0 5. 03. 202 1'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa MunicipalGaia + lnclusiva, solicitado por Maria do Castelo Diogo Coutinho, nos

termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SO ADA POR MARIA DE LURDES DE JESUS RIBEIRO

FERNANDES
EDOCI2021/16656

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 62, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 05.03.2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + Inclusiva, solicitado por Maria de Lurdes de Jesus Ribeiro

Fernandes, nos termos informados.

DE APOIO AO ARRENDAMENT ALEXANDRA F

AZEVEDO

EDOCI2021/16659

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

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 05,03.2021'
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Sónia Alexandra Ferreira Azevedo, nos
termos informados,

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOL¡CITADA POR BERNARDINA ROSA TEIXEIRA
FERRE¡RA
8DOC12021116674

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 05.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Bernardina Rosa Teixeira Ferreira, nos

termos informados,

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR ANA RITA MONTEIRO PEREIRA

EDOC/2021/16798

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 65, apenas no original.

De sp acho d o Se n hor P re sid e nte : " À Câm ara. 0 5, 03, 2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Ana Rita Monteiro Pereira, nos termos
informados.

CAND¡DATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. ICITADA POR MARIA AMALIA SARAIVA SILVA

EDOCI2021/16802

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 66, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.05,03,2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + Inclusiva, solicitado por Maria Amália Saraiva Silva, nos termos
informados.

CANDIDATIJRA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. ITADA POR AN DREIA LILIANA DA SILVA PEREIRA

EDOCI2021/16805

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 67, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 05.03.2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Andreia Liliana da Silva Pereira, nos

termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR ANA CAT GOMES BRAZ SIMÖES

EDOCI2021/16809
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 68, apenas no original

Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 0 5, 03, 2021'
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Deliberaçäo

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Ana Catarina Gomes Braz Simöes, nos

termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. CITADA POR BLANDINA MARIA SECA MENDES

DA SILVA
EDOC|2021/16815
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 69, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 05.03.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Blandina Maria Fonseca Mendes da Silva,

nos termos informados.

CANDIDATURA DE APO IO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR FÁTIMA ALICE DE CASTRO

8DOC12021116822

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 70, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 0 5,03.2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Fátima Alice de Castro, nos termos

informados.

CANDIDATURA E APOIO AO ARRENDAMENTO. LICITADA POR ANA PATRíCIA AMARAL GOMES

EDOCI2021/16828
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o n0 71, apenas no original'

Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 05.03.2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Ana Patrícia Amaral Gomes, nos termos

informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. S LICITADA POR RICARDO FILIPE GOMES BATISTA

EDOC|2021/16833
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: "A Câmara.05.03,2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Ricardo Filipe Gomes Batista, nos termos

informados.

CANDIDATURA APOIO AO ARRENDAMENTO, ITADA POR JORGE VAZ TEIXEIRA DE PINHO

Ata no 06- Reunìão Públicø
De I5 de março de 2021

EDOC|2021/16838
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 73, apenas no original,

classificação: Público
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Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.05.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + Inclusiva, solicitado por Jorge Vaz Teixeira de Pinho, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR ANTÓNIO PEDRO LOPES SILVA CÉSAR
EDOC|2021/16840

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 05.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por António Pedro Lopes Silva César, nos
termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR CRISTIANA MARIA MARTINS DA SILVA
EDOC/2021116844
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 75, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 0 5, 03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Cristiana Maria Martins da Silva, nos
termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR MARIA DO NASCIMENTO DOMINGUES

DA CRUZ
8DOC12021116847

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:"A Câmara, 05.03.2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Maria do Nascimento Domingues da

Cruz, nos termos informados.

CANDTDATURA DE ApOtO AO ARRENDAMENTO, SOLTCTTADA POR FELICIDADE pA CONCEIçÃO

EDOCt202t/16853
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 77, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 0 5. 03. 2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Felicidade da Conceição Magalhäes Vaz,

nos termos informados.
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CANDIDATURA DE APO¡O AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR JULIANA ANDREIA HENRIQUES

EDOCI2021/16856

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 78, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.05,03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Juliana Andreia Henriques, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR ALEXANDRE DOS SANTOS GUEDES

EDOC|2021/16858
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:"A Câmara. 05.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + Inclusiva, solicitado porAlexandre dos Santos Guedes, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR SARA DANIELA DOS SANTOS

Atø n'06- Reunião Ptiblica
De I5 de mnrço cle 2021

GONÇALVES
EDOC|2021/16865
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 : " A Câmara. 0 5.03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Sara Daniela dos Santos Gonçalves, nos

termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAM SOLICITADA POR TOMÁS DA SILVA FORTES

ÊDOC|2021t16923
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 81, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 05.03.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Tomás da Silva Fortes, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR JORGE GABR¡E L RIBEIRO DE JESUS

8DOC12021116927

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 05.03,2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + Inclusiva, solicitado por Jorge Gabriel Ribeiro de Jesus, nos termos
informados.
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CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR JONATHAN SANTIAGO ALVES
EDOCI2021/16929

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no original.
Despacho do Senhor P re sidente : " 4 Câmara, 0 5.03,2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + Inclusiva, solicitado por Jonathan Santiago Alves, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR BRUNO FILIPE GONçALVES MARTINS
EDOCI2021/16818
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 84, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "4 Câmara. 05,03,2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Bruno Filipe Gonçalves Martins, nos
termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR SOFIA ALEXANDRA MOREIRA DOS

SANTOS
8DOC12021117954

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. 10,03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Sofia Alexandra Moreira dos Santos, nos
termos informados,

CAND¡DATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR LIA DE BARROS MOREIRA NUNES

EDOCI2021/17955
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 86, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 10,03,2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + Inclusiva, solicitado por Lia de Barros Moreira Nunes, nos termos
informados.

CAND¡DATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, ITADA POR FILIPE ANDRÉ RIBEIRO BAPTISTA

EDOCI2021/17950

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 87, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03.2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Filipe André Ribeiro Baptista, nos termos
informados.

Ata n'06- Reunitio Ptiblica
De 15 de mnrço de 2021
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CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR SARA RAOUEL SOUSA MONTErc
ALMEIDA
8DOCI2021t17951

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 88, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 10.03.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Sara Raquel Sousa Monteiro Almeida, nos

termos informados,
CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR MARIA DE LURDES FERNANDES DA

SILVA
EDOC|2021t17948

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:"À Câmara. 10,03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Maria de Lurdes Fernandes da Silva, nos

termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAM SOLICITADA POR MADALENA SILVA VIEIRA

Ata n'06- Reuníão Públìca
De 15 de mnrço de 2021

EDOC/2021117947

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 90, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03.2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Madalena Silva Vieira, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR FELICIANO DE CARVALHO

8DOCI2021117946
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 91, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10,03,2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + Inclusiva, solicitado por Feliciano Carvalho, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR MARIA OTILIA LOURENCO DOS

SANTOS
8DOC12021117944

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:"À Câmara. 10.03.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Maria Otília Lourenço dos Santos, nos

termos informados.
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CANDIDATURA DE APO]O AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR MARIA LUÍSA DE OLIVEIRA GOMES

8DOC12021117943

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 93, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 10,03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa MunicipalGaia + lnclusiva, solicitado por Maria Luísa de Oliveira Gomes, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR L|RIA AMÉLA DE CASTRO OLIVEIRA
EDOCI2021/17889
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 94, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa MunicipalGaia + lnclusiva, solicitado por Líria Amélia de Castro Oliveira, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR CLÁUDIO MANUEL DOS REIS SEIXAS

EDOC/2021117887

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 95, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + Inclusiva, solicitado por Cláudio Manuel dos Reis Seixas, nos

termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOL¡C¡TADA POR VERÓNICA DA SILVA BARROS

EDOC/2021t17883
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 96, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 10.03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Verónica da Silva Barros, nos termos
informados.

DE APOIO AO ARRENDAM RINAARAÚJO DOS

MOREIRA
EDOCI2021/17880

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 97, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 10.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Ana Alexandrina Araújo dos Reis Moreira,

nos termos informados.

Classificação: Público ^
¿acef ^
Ëof""

Páoina 25 de 38



VILA NOVA DE

M
CÀMARA MUNICIPAL Ata n'06- ReunÍão Ptiblica

De I5 de março de 2021

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO
COELHO MARTINS

EDOCI2021t17878

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 98, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 10.03.2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Mar¡a de Fátima de Araújo Coelho
Martins, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, ITADA POR ELVIRA MARIA AMORIM PEDROSA

8DOCI2021t17875
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 99, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03.2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Elvira Maria Amorim Pedrosa, nos termos
informados,

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR PEDRO CARLOS BATISTA NETO

8DOCI2021117513
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 100, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 10.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + Inclusiva, solicitado por Pedro Carlos Batista Neto, nos termos
informados.

CAND¡DATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, ICITADA POR MARIANA DOS SANTOS VICENTE

G kl^

EÐOCi2021117512

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 101 , apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 10.03.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + Inclusiva, solicitado por Mariana dos Santos Vicente, nos termos
informados.

fr
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CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. ICITADA POR ELIANA MARLENE DE JESUS DOS

SANTOS
EDOC|2021t17511

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. 10.03.2021'

class¡f¡cação: Públ¡co
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + Inclusiva, solicitado por Eliana Marlene de Jesus dos Santos nos
termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR MARA PATRíCIA MACEDO DE SOUSA

EDOC/2021/17508
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 103, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 10,03,2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Mara Patrícia Macedo de Sousa, nos

termos informados,

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLI CITADA POR EMILIA FERNANDA RODRIGUES DE

CARVALHO
EDOCI2021/17506

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

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 10.03,2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Emília Fernanda Rodrigues de Carvalho,
nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR MARIA ALICE GONCALVES MONTEIRO

EDOC12021117338

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 105, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 10.03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Maria Alice Gonçalves Monteiro, nos

termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR IL|DIA ALBERTINA DE OLIVEIRA DE

LIMA GONCALVES

8DOC12021117335

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: "À Câmara, 10.03,2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por llídia Albertina de Oliveira de Lima

Gonçalves, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR ANABELA MARIA SANTOS QUEIRÓS

EDOC/2021t17333
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 107, apenas no original.

Atn n" 06- Reuníão Ptiblica
De I5 de mnrço de 2021

ffi#classificação: Público
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Anabela Maria Santos Queirós, nos
termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR LILIANA DA LUZ CASTRO FERREIRA
DA SILVA GASPAR MENDES

EDOC/2021t17328
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 108, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"4 Câmara, 10.03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Liliana da Luz Castro Ferreira da Silva
Gaspar Mendes, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR JOSÉ MANUEL GOMES DE CASTRO

EDOC/2021t17322
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 109, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03.2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado porJosé ManuelGomes de Gastro, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR MARIA EULÁLh MEIRA LEMOS

MOREIRA
EDOC/2021117233
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o n0 110, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + Inclusiva, solicitado por Maria Eulália Meira Lemos Moreira, nos

termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. CITADA POR PAULO SÉRGIO GONCALVES LOPES

RAMOS
EDOC/2021t17231
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 1 11, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03.2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Paulo Sérgio Gonçalves Lopes Ramos, nos

termos informados.
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ICANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR ANSUMANE FATY JUNIOR

8DOC12021117228

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: "A Câmara, 10.03,2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusíva, solicitado por Ansumane Faty Junior, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR ANTONIO MANUEL PERTEGA GOMES

8DOC12021117221

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

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por António Manuel Pertega Gomes, nos
termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. ICITADA POR PAULO ANTÓNIO BARBOSA VIEIRA

EDOC/2021117218
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 114, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Paulo António Barbosa Vieira, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. CITADA POR C RISTIANA ALEXANDRA RODRIGUES

TEIXEIRA
EDOCt2q2'il17214
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 15, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10,03,2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Cristiana Alexandra Rodrigues Teixeira,

nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR LUCIA EL PEREIRA DA SILVA

DEUS

EDOC/2021117208

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o n0 116, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10,03,2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Lúcia Raquel Pereira da Silva Deus, nos

termos informados,
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CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLIC]TADA POR ANTÓNIO FERNANDO CASTRO ALVES
CUNHA

EDOCI2021t17201

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:"A Câmara. 10.03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por António Fernando Castro Alves Cunha,
nos termos informados,

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. ICITADA POR PAULO JORGE DA SILVA SOUSA

EDOC|2021117197
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 'l 18, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 10.03.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Paulo Jorge da Silva Sousa, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR CLÁUDIA SOFIA PEREIRA DA

LE|TÃO
8DOC12021117191

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 1 19, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Cláudia Sofia Pereira da Silva Leitäo, nos

termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO . SOLICITADA POR MARIA ADELAIDE GOMES NETO

BARBOSA
8DOC12021117188

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 120, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03.2021'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Maria Adelaide Gomes Neto Barbosa, nos

termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR DIANA OLIVEIRA ALMEIDA

Ats no 06- Reuníão Públíca
De I5 de mnrço de 2021

EDOCI2021117183
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 121 , apenas no original

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 10.03.2021'

ffi#Classificaçãor Público
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Diana Nânci Oliveira Almeida, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR FRANCISCA MARIA DE SOUSA

EDOC1202',U17179

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 122, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03.2021'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Francisca Maria de Sousa, nos termos
informados.

cANptDATURA DE APO¡O AO ARRENDAMENTO, SOLTCTTADA POR MAR|A DA CONCETçÃO MATOS GOMES

EÐOC12021117174

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 123, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10,03,2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do

Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Maria da Conceição Matos Gomes, nos

termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR MARIA DE FÁrlun cASTRo oLIVEIRA
EDOC|2021t17170

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 124, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.03,2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por Maria de Fátima Castro Oliveira, nos

termos informados.

NO ÂMBITO DO P + INCLUSIVA - EIXO

APOIO NA SOL¡CIT DO

LOPES MARTINS

ÊDOC12021114292

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:"A Câmara, 02.03.2021'
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 Urbano Fernando Lopes Martins, nos termos informados.

classif¡caçãor Público
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SANTANA
8DOC12021t15077

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 126, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 02,03,2021'
Deliberação:

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 Adilson Fernandes Santana, nos termos informados.

PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO NO ÂTVIE O DO PROGRAMA MUNICIPAL GAIA + INCLUSIVA. EIXO DE

OLIVEIRA
EDOCI2021/15087
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: "A Câmara. 02,03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do
Programa Municipal Gaia + Inclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência
Social, solicitado por Líria Amélia de Castro 0liveira, nos termos informados.

PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO NO ÂME|TO DO PROGRAMA

SACRAMENTO SERRA
EDOCt202't/15100
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 128, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 02.03.2021'
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 António Manuel Sacramento Serra, nos termos informados.

PEDIDO DE APO + INCLUSIVA - EIXO D
APOIO NA CA NCIA MICA R ROSA MARIA PEREI

MACHADO
EDOCI2021/15835

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 129, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 02.03.2021'
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 Rosa Maria Pereira Machado, nos termos informados.

Ata n" 06- Reunítio Pública
De 15 de mnrço de 2021

+
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PINTO E FRANCISCA PINTO OLIVEIRA. NO VALOR DE €49.00 (QUARENTA E NOVE EUROS).

CORRESPONDENTE ÀS MENSALIDADES DE JANEIRO DE 2OI9 E RESPETIVA MULTA
EDOC/2019/6941

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:"À Câmara. 10.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de anulação da dívida das utentes da Piscina
Municipal Aurora Cunha, Mónica Pinto e Francisca Pinto Oliveira, no valor de €49,00 (quarenta

e nove euros), correspondente às mensalidades de janeiro de 2019 e respetiva multa, nos
termos informados,

PEDTDO DE |SENçAO DO PAGAMENTO DA TAXA DE VISToR|A ADMINISTRATIVA, N0 VALOR DE €130.00
(CENTO E TRTNTA EUROS), SOLTCTTADO pOR SOFIA DA CONCETçÄO TETXEIRA DO AMARAL
EDOC/2020175177

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 131 , apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 10.03.2021'
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 Sofia da Conceiçäo
Teixeira do Amaral, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENçÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÄO DE ALVARÁ DE LICENçA DE OBRAS E DA

TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAçÃo. NO VALOR GLOBAL DE €9.846,76 (NOVE MIL. OITOCENTOS E

QUARENTA E SE|S EUROS E SETENTA E SE|S CÊNT|MOS). PROC,o 3056/19 - PL - FREGUESIA pE SÄO

FÉLX DA MARINHA. SOLICITADO POR MANUEL FERNANDO MOREIRA ALMEIDA
EDOCl2021l7481
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 132, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 10.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa de

emissão de alvará de licença de obras e da taxa municipal de urbanização, no valor global de

€9.846,76 (nove mil, oitocentos e quarenta e seis euros e setenta e seis cêntimos), Proc.o

3056/19 - PL, freguesia de São Félix da Marinha, solicitado por Manuel Fernando Moreira

Almeida, nos termos informados.

DIREçAO MUNTCTPAL DE EDUCAçAO E SAÚDE
MEDIDA MUNICIPAL PASSE 13 18

EDOC/2021118032
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 133, apenas no original

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 10.03.2021'

åwClassificação: Público ^
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Deliberaçäo

HAta n'06- ReuníiÍo Públicø
De I5 de mnrço de 2021

I
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
a. Aprovar a med¡da "Passe 13_18", que cons¡ste no pagamento das ass¡naturas mensa¡s das

modalidades 3ZlMunicipal "Passe 4_18" e "Passe 4_18 (A), de todos os estudantes, com
idades compreendidas entre os 13 e os 18, inclusive, residentes no concelho de Vila Nova

de Gaia, com efeitos a I de abril de 2021, bem como a cabimentação do valor que lhe
corresponde, e o procedimento de operacionalizaçäo da mesma;

b, Aprovar a minuta do protocolo com os TIP - Transportes lntermodais do Porto, A.C.E., em

anexo;
c. Submeter à Assembleia Municipal a autorização para a repartiçäo de encargos para os anos

2021 e 2022, do valor total da medida de 840.000,00€ [630.000,00€ para 2021 e 210.000,0€
para2022l.

DIRE MUNICIPAL DE URBANISMO E AMBIENTE
DE DE IMI E IRS PROC,o 403/18 -

AF SOLICITADO POR PAULO

MANUEL GONÇALVES DE ALMEIDA
ED0C/2021/14960
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 134, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.25,02,2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1- Reconhecer que, em virtude da conclusäo das obras efetuadas e da apresentaçäo dos

respetivos certificados energéticos que o imóvel sito na Rua de Santa Marinha, n0 33

e 35, Uniäo das Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, inscrito na

matriz n0 1700 e descrito na 1a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia

sob o no 3407, está localizado em Área de Reabilitação urbana ARU Centro Histórico
e foi objeto de uma intervenção de reabilitaçäo, para efeitos do n0 7 do artigo 710 do
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) e de dedução à coleta em sede de lRS, nos

termos do artigo 710 do mesmo Estatuto;
2- Aprovar a emissão de certidão, nos termos da minuta anexa à Informação n0

'19064120,7 de 2021 .02.'l 5;

3. Gomunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edifício
ou fração;

4- Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

DE CERTIDÃO UNSRilIíSTICR PARA EFEITOS DE ls - CERT -
DA AFU

ANT NI MOREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA

EDOCI2021/16043
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 135, apenas no original

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 02.03.2021'
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6
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o segu¡nte:
1- Reconhecer que, em virtude da conclusäo das obras efetuadas no âmbito do

Processo n0 3720/15 e da apresentaçäo do certificado energético n0 5C8211567022,
que o imóvel sito na Rua GeneralTorres, n0 373/375, da União das Freguesias de Santa
Marinha e Säo Pedro da Afurada, descrito na Conservatória do Registo Predialde Vila
Nova de Gaia sob o n0 2013 e inscrito na Matriz Predial Urbana sob o n0 304, foi objeto
de uma intervenção de reabilitação, para efeitos de isenção de lMl e lMT, nos termos
das alíneas a) e b), do n0 2, do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) e

de deduçäo à coleta em sede de lRS, nos termos da alínea a) do n0 4, do artigo 71o, do
mesmo Estatuto;

2- Aprovar a emissão de certidäo, nos termos da minuta anexa à lnformação no

23069119,7 de 2020,03.24;
3- Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situaçäo do edifício

ou fração;
4- Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

DE NO VALOR DE €90,71 11

NI IPAL DE

c URBAN sTt NO VALOR DE €259.
TREZENTOS E CATORZE E NOVENTA E CINCO rMos DAT

E SESSENTA E NOVE EUROS E

NO VALOR DE €290

UZENTOS E NOVENTA PROC.o 4198/18 - PL -
LDA

EDOC|2021/15189
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 136, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 25.02.2021'
O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura disse que os Vereadores do PPD/PSD väo abster-se no

presente ponto e vão votar favoravelmente o seguinte, porque existe uma diferença significativa e verifica-se a ideia
que têm vindo a reclamar, ou seja, que deviam ser consensualizados os critérios que valessem para o Município,

independentemente, das perspetivas político partidárias que cada um tem sobre esta matéria. Que no presente caso,

está-se a falar de um predio para habitação multifamiliar, construído de raiz e que, mesmo estando localizado numa

ARU e sendo uma construção nova, não deve ter automaticamente este tipo de isençoes, sobretudo, tendo em

consideraçäo aquilo que é o ponto seguinte da ordem do dia, o qual, não tem dúvidas tratar-se de um impacto

relevante para a economia local. Que a informaçäo refere e bem que, de acordo com o Regulamento de Taxas e

Outras Receitas, no artigo 170, trata-se de razÕes de interesse público municipal e que justificam as isençöes,

tratando-se de uma construção de raiz e não tanto por estar localizada numa ARU e está-se a falar num investimento

de 17 milhoes de euros, com a criaçäo de 150 postos de trabalho, pelo que, por haver esta diferença, os Vereadores

do PSD entendem que nåo se pode confundir um assunto com o outro e que deve haver um critério diferenciador.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse que tinha ficado decidido realizar-se

um levantamento das isençöes, o que já aconteceu na última reuniäo de Câmara e, posteriormente, ocorrer a revisäo

do regulamento, que está em fase de finalização de proposta, para estabilizar-se uma regra que permita uma maior

discricionariedade,

O Senhor Vice-Presidente, Eng,o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo, disse que se está a fazer um estudo do

impacto dos benefícios quer na receita municipal quer na economia local e que, neste momento, existe um quadro
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dos benefícios da ARU que atribui automaticamente a isençäo de 50% para este tipo de construçäo,

independentemente, de ser habitação 0u nã0. Disse que houve uma negociaçäo com este promotor, que permitiu

libertar uma zona frontal, isto é, um espaço verde, de forma a não tirar as vistas da Praça. Que atendendo às

circunstâncias, manteve-se apenas o que está no quadro dos benefícios fiscais da ARU, ao contrário da proposta

seguinte, que se foi mais longe pelas razöes do conhecimento de todos, Que o estudo está a ser ultimado para em

breve ser feita uma reflexão mais alargada sobre o impacto dos benefícios, comparativamente ao volume de

investimento e ao investimento que o Município consegue atrair quer no contexto regional quer no investimento que

as ARU's promovem com investidores estrangeiros, escolhendo Gaia em detrimento de outros Municípios. Disse

que os benefícios da ARU säo favoráveis para Vila Nova de Gaia e que a prova disso é que muitos dos investimentos
que estavam parados ou que nem sequer arrancavam, de um momento para o outro, passaram a ser uma realidade.

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

redução em 50% do pagamento da taxa municipal de urbanizaçäo, no valor de €90.715,11
(noventa mil, setecentos e quinze euros e onze cêntimos), da redução em 50% do pagamento

da taxa municipal de compensaçäo urbanística, no valor de €259.314,95 (duzentos e cinquenta
e nove mil, trezentos e catorze euros e noventa e cinco cêntimos), da redução em 50% do
pagamento da taxa de licença de construção, no valor de €16.569,20 (dezasseis mil, quinhentos
e sessenta e nove euros e vinte cêntimos) e indeferir o pedido de reduçäo do pagamento da

taxa de emissäo do alvará de licença de obras, Proc.o 4198/18 - PL, União de Freguesias de

Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado por José Urbano, Lda, devendo, assim, o requerente

efetuar o pagamento na quantia global de €183.589,63 (cento e oitenta e três mil quinhentos e

oitenta e nove euros e sessenta e três cêntimos), nos termos informados.

DE DE EMI

E DE COMPEN NO o E UINZE MI

NTA E T E CIN E CIN

P

EDOCI2021/16045
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 137, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 02.03.2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 100% do pagamento da taxa

municipal de urbanização, de emissäo do alvará e de compensaçäo urbanistica, no valor de

€615.574,55 (seiscentos e quinze mil, quinhentos e setenta e quatro euros e cinquenta e cinco
cêntimos) . Proc.o 5836/19- PL, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado
por Margem Volátil- Promoçäo lmobiliária, Unipessoal, Lda, nos termos informados.

pRoposrA pE APRovAç.Ao DA ARU ENCOSTAS p0 p0UR0

EDOC/2021t17828
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 138, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 10,03,2021'
O Senhor Vereador Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo, disse que devido ao período pandémico atual,

näo foi possível desenvolver a ORU de Arnelas, pelo que, é presente esta proposta, Que se está a fazer uma

redelimitaçäo da ARU de Arnelas e está a concluir-se a ORU de Arnelas, que irá definir um conjunto de orientaçöes

para os privados que, a reboque do investimento municipal em mais de 600 mil euros, requer um cuidado adicional,

0
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para que aârea se mantenha como património histórico e municipal e, dessa forma, os proprietários tenham um

conjunto de orientaçöes bem definidas, Que este é um mecanismo para manter as duas ARU's válidas e, dessa
forma, ninguém perder os benefícios e a Cåmara Municipal näo perder as candidaturas aos PEDU's que dependem
das ARU's,

0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse que se está a subtrair a ARU de Arnelas às Encostas
do Douro, como se fez com o Areinho de Avintes, para que se possa implementar a ORU, em cada um dos casos,

acompanhada de investimentos. Disse que a ARU das Encostas do Douro, näo deve abarcar toda a área nem de
Avintes nem de Olival nem de Sandim nem de Crestuma, porque não faria sentido, pois a reabilitaçäo urbana feita
no âmbito das Encosta do Douro, presume que só tenha em conta a margem esquerda e, sobretudo, a frente fluvial,
mas a necessidade de reconversäo e de requalificaçao urbanística, säo comuns a toda esta área, desde Oliveira do

Douro até Lever, quer pela preservaçäo dos valores naturais quer pela reabilitação urbanística e patrimonial e, em

alguns casos, quer pela requalificação ambiental, nomeadamente, a criação de novas políticas, sobretudo, ao nivel
de compatibilidade territorial. Disse que as ARU's deviam ter benefícios fiscais e isençöes diferenciadas e, mesmo
dentro da própria requalificaçäo urbana, terem umas mais vantagens do que outras. Perguntou se não seria possível,

nas alteraçöes que estão a ser feitas, conseguir que a delimitaçäo pudesse abarcar territórios que não fazem parte

da margem esquerda do rio Douro, nomeadamente, territórios e áreas urbanizáveis do interior do concelho, no

sentido de permitir implementar esta polícia diferenciadora de benefícios. Perguntou se há necessidade de cada vez
que existe uma ORU, ter de criar, antecipadamente, uma ARU mais específica e retirá-la das Encostas do Douro ou

se se poderia ir implementando ORU's à medida que isso fosse necessário, incluindo na própria ARU das Encostas
do Douro, porque acaba-se por fracionar. Disse perceber a ideia de haver programas específicos para uma

determinada área, mas entende que se poderia fazer em termos parciais, dentro da mesma ARU,
O Senhor Vereador Eng,o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo, relativamente à questäo técnica, disse que se

fosse possível tecnicamente definir todas as intervençÕes e acoplar a isso um envelope financeiro para todas as

intervençoes na área das Encostas do Douro, o que faria sentido seria fazer a ORU das Encostas do Douro, Que
face a essa impossibilidade, a Câmara Municipal optou por fazer pequenas ORU's, que däo origem à redelimitação

da ARU das Encostas do Douro e com orientaçÕes específicas e acoplada a um envelope financeiro mais reduzido,
para aquele caso em concreto, Que manter-se ORU's dentro da ARU, näo é possível, porque ou se tinha uma ORU

global para toda a ARU das Encostas do Douro, com vários pontos de intervençäo ou, tecnicamente, seria muito

difícil de explicar essa abordagem de pequenas ORU's, dentro de uma grande ARU, Relativamente à 1a questäo

colocada, disse concordar com a posiçåo do Senhor Vereador Dr, José Joaquim Cancela Moura, porque quando se

olha para Crestuma, percebe-se que há uma separaçåo daquilo que está virado para o rio e aquilo que näo está,

Que, nesta altura, em que há uma análise mais crítica às ARU's, a Câmara Municipal não pretendeu redefinir ou

redelimitar uma ARU maior e, a opçäo, foi manter a limitação da ARU das Encostas do Douro e apenas subtrair

Arnelas e, mais tarde, juntamente com um segundo relatório das ARU's, ponderar-se reduzir a ARU do centro da

cidade e alargar a ARU a essas zonas de território, que fazem mais sentido,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos apresentados, o seguinte:
- Aprovar a proposta de delimitaçäo da ARU Encostas do Douro;
- Aprovar a minuta do aviso a publicar em Diário da República e o cronograma de
procedimentos de aprovaçäo da delimitação da ARU Encostas do Douro.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à aprovação da Assembleia Municipal.

t
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PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA ARU DE ARNELAS
8DOCI2021t17823
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 139, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 10.03,2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos apresentados, o seguintel
- Aprovar a proposta de delimitaçäo da ARU de Arnelas;
- Aprovar a minuta do aviso a publicar em Diário da República e o cronograma de
procedimentos de aprovaçäo da delimitação da ARU de Arnelas.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à aprovaçäo da Assembleia Municipal.

GAIURB URBANISMO E HABITAçAO EM
RELATÓRO MENSAL DAS OPERAçÖTS URBANÍSTICAS
EDOCl2021/r5979
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 140, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 01.03.2021'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIÁR|O DA TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 141, apenas no

original.
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas e 20 minutos, o Senhor Presidente da Câmara declarou

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

no n0 1 do art.o 34.0 do CPA, e no n.0 1 do art,o 570. do Anexo I da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, com as

devidas alterações, bem como do n.0 1 do art.o 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,

aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de 2019.01.21.

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

da nte reu bscrevi.

O Presidente da Câmara,

IW
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