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VILA NOVA DE
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ATA N.O 06

REUNIAO PÚBLICA DE CÂMARA REALIZADA NO SALÄO NOBRE DOS PAçOS DO

coNcELHo DE V|LA NoVA DE cAtA EM 21 DE MARço D82022

PRESENTES

- O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes
- 0 Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
- O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr, Dário Soares Freitas da Silva
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha pereira
- 0 Senhor Vereador, Arq. José Valentim Pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Célia Maria Mendes Correia

PRESIDIU À REUruñO:

'o senhor Presidente da câmara, Prof. Dr, Eduardo vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNñO:

- A senhora Diretora Municipal de Gestäo e Finanças, Dra Manuela Garrido,

HORA DA ABERTURA: 16 horas e 02 minutos

HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 10 minutos.
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VILA NOVA DE

CAMARA MUNICIPAL

APROVACÃO

M
Ata n'06 - Reunião Públícø

De 21 de mnrço de 2022

4PRESID
DEFINITIVA DA ATA NO

ÊrucwveREAçÄo
05 DA REUNIAO ÍPUBLICAì DE CAMARA EM 07

DE D82022
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 1, apenas
no original,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata n0 05 da reuniäo pública de
Câmara realizada em 07 de março de2022.

PROGRAMA -SO
MOS TODOS UCRANIA'

EDOC|2022/18385

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 da Câmara:"Autorizo. À Câmara, para ratificaçã0.04,03.2022,"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de
04.03.2022 que autorizou a disponibilizaçäo de alojamento municipal, no hostel do
Parque Biológico e o fornecimento de refeiçöes às famílias ucranianas acolhidas em
Vila Nova de Gaia, bem como, aos voluntårios que irão dar o apoio necessário à sua
instalação, no âmbito do Programa "somos Todos Ucrânia", nos termos informados.

AJUDA URGENTE A REFUGIADOS DA UCRÂN|A
EÐOCt2022t20297

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 3, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'A Câmara, 10.0A,2022.,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

E MUN o MATOSI

DO EM
A

PS DE
U REFUG RU EM

MILIT E FILI{OS DE MILITARES OU O GRUPOS POPU IONAIS AFET ADOS PELO
ATUAL NFLITO
EDOC|2022/19946

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 4, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"Aprovo, À Câmara, para ratificaçao. 0g,03.2022.,,

DE VI EMDE

Classificaçâo: Ptiblico ffi#
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De 21 ¡le março de 2022

Deliberaçäo: 4
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de
09.03.2022 que aprovou o protocolo a celebrar entre o Município do Porto, o Município
de Matosinhos, o Município de Vila Nova de Gaia e a Ordem dos Psicólogos
Portugueses, tendo em vista a implementaçäo de uma resposta de foro da literacia
em saúde psicológica e bem-estar, no âmbito dos processos de paz, aos cidadäos de
nacionalidade ucraniana, refugiados e russos residentes em Portugal, militares e
filhos de militares ou outros grupos populacionais afetados pelo atual conflito, nos
termos apresentados.

PIO DO O MUNICIPIO
DEGAIAEOCON

ADVOGADOS TE DE UMA BOLSA DE

EM REGIME PRO

EDOCI2022/19958

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

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "Aprovo, A Câmara, para ratificaçã0.09.03.2022,"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de
09.03.2022 que aprovou o protocolo a celebrar entre o Município do Porto, o Município
de Matosinhos, o Município de Vila Nova de Gaia e o Conselho Regional do Porto da
Ordem dos Advogados, tendo em vista a criaçäo de uma bolsa de advogados que se
voluntariem para, em regime Pro Bono, prestar consulta e aconselhamento jurídico
aos cidadãos ucranianos, nos termos apresentados.

CED AD OSAO co- DAS
DO EIRO

EDOC/2021/99362

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 6, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara, 14.05,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Aprovar e aceitar a cedência gratuita das parcelas de terreno identificadas nas

Declaraçöes de Cedência ao Domínio Público Municipal, anexas ao
EDOC|2021/99362;

2- Aprovar as respetivas avaliaçöes.

CED TUITA BLTCO - EME
EL

8DOCt2022t17479
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 7, apenas
no original.

AO

Certificado

co Aos cr

EPE

Class¡flcaçâo: Público
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Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 14.03,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
1. Aprovar e ace¡tar a cedência gratuita da parcela de terreno identificada na

Declaraçäo de Cedência ao Domínio Público Municipal, anexa ao
EDOCt2022t17479;

2- Aprovar a respetiva avaliação,

CEDÊNCN AO DOM|NI MELHORIA
DA RUA

EDOCl20z',lt17502
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 8, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara, 14.0J.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Aprovar e aceitar a cedência gratuita das parcelas de terreno identificada nas

Declaraçöes de Cedência ao Domínio Público Municipal, anexas ao
8DOCt2022t17502;

2- Aprovar as respetivas avaliaçöes.

NCIA O CINE NTRO DE
NO TER LUGAR N

ORF
EDOCt2022t9319

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

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: 
,,À 

Câmara, 11.03,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo Brazäo,
para um encontro de coros, no âmbito das comemoraçöes do 950 aniversário, a ter lugar
no dia 23 de abril de2Ì22,solicitado pelo Orfeão de Valadares, nos termos informadós.

IAG lctP P ERTO
'14 D JUNTA

DEE SO
EDOCI2022/19285

Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 10, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 14.09.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do auditório municipal, para um
concerto solidário pela Ucrânia, que teve Iugar no dia 14 de março de2Ì22,solicitado
pela junta de freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.

L

AU

S

^
a3ceÍ'-
q,r."t

COME DO 950 AN

Classificação: Público

Certif¡câdo
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PARA ócrco o¡
NO BITO DO

ASS AVINTENSES''
ED0C/2021/80167
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o n0 11, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Cêtmara: "À Câmara. 14.03,2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio näo financeiro, relativo ao
alojamento na hospedaria do Parque Biológico de grupos convidados, no âmbito do
400 Encontro de Teatro, solicitado pela Associaçäo "Os Plebeus Avintenses", nos
termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
ED E FUNC

E s REF
CIMENTO

FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOCn022t8779
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 12, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 09.05.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes da Aliança Democrática,
indeferir a reclamaçäo graciosa, nos termos e com os fundamentos presentes na
lnformação I NT.CMVNG tã022t1g09 de 09.03.2022,

MUNICIPAL DE GESTAO E FINAN

4

DI çAS
NA EM - SUSP

DE18D
EDOC|2021/20900

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 13, apenas
no original,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse ser uma deliberaçäo idêntica ao ponto 76
da presente ordem do dia, onde é proposto o indeferimento da compensaçäo e, no presente ponto, näo é
claro se se trata de uma compensação por um período de 44 dias de 2020, porqúe até se entende ser
anterior ao estado de emergência ou se é proposto uma prorrogaçäo do contrato, por igual período, para
compensar o concessionário, pelo que, solicitou esclarecimentos,
A Senhora Vereadora, Dra. Célia Maria Mendes Correia, disse existirem dois períodos distintos, ou
seja, existe um período em que, em virtude do estado de emergência há uma prorrogaçäo do prazo e,
outro período, em que a suspensäo foi por iniciativa do Município e, nessa medida, há uma compensaçä0,
pelo que, as duas situaçöes säo verdadeiras. Disse que a primeira suspensäo ocorreu no p¡meiro estado
de emergência, em março de 2020, e depois, näo obstante o estado de emergência ter sibo levantado, o

USITO NA

DO ACO T

Classif¡cação: Pr¡blico
fr
Ð3cef '-
Ëof""
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Município manteve a suspensão do pagamento de taxas até 301612020, pelo que, esse periodo é pago e
foi por iniciativa do Município,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara.07.03,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1- Aprovar a suspensäo e prorroqação do contrato de acordo com a deliberaçäo

tomada em Reuniäo de Câmara de 18 de maio de 2020, doc. 16, por um total de 44
dias, correspondentes ao período entre 1910312020 e 0210512020, devendo, para
tanto:
i) Celebrar a competente adenda ao contrato e,
¡i) Neste sentido, considerando os prazos em que os contratos de concessäo de
estacionamento na via pública estiveram suspensos, rever o a Daqar
no período em referência nos termos da Gláusula 9a do contrato e da
defiberação de Reuniäo de Câmara de 18 de maio de 2020,doc.25,
¡i¡) notificando-se o cocontratante.
2- Reconhecer, em abstrato, e de acordo com as deliberaçöes tomadas em Reuniäo de
Gâmara de 18 de maio de 2020, doc.15 e de 01 de fevereiro de 2021o direito de
compensaçäo/ indemnizaçäo do cocontratante decorrente da suspensäo do art.o 120 da
tabela anexa, sob o noll, ao RTORM, no período de 02/05/2020 a 30106/2020, bem como no
período de2310112021 a 2810212021 condicionando a determinaçäo do
seu valor à justificaçäo e demonstraçäo pelo cocontratante (e respetiva
validaçäo pelos serviços municipais competentes) das perdas ocorridas que
poderäo ser aferidas por referência à média aritmética do período homólogo dos
últimos 5 anos.
i) Devendo, para tanto notificar-se o cocontratante para, em
prazo adequado (eventualmente de 30 dias), vir juntar os documentos necessários
e suficientes para proceder à referida demonstraçäo.

DE E UTI MUNICIP
NOV AL DE OE SEIS EUROS E

DAF
SO LA
EÐOCt2022t15129

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 14, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 07.03.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de
taxas de utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €166,61 (cento e sessenta
e seis euros e sessenta e um cêntimos), ou seja, o valor de €81,63 (oitenta e um euros
e sessenta e três cêntimos), para deslocaçäo a Santa Maria da Feira, no dia 2Z de
fevereiro de 2022, solicitado pela Associaçäo Desportiva de Grijó, nos termos
informados.

M

DE

Classlflcaçãor Prlblico

^aaceÍ'-q,r."
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PEDIDO DE ISENCAO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAçÄO OC VATURAS MUNICIPAIS,
NO VALOR TOTAL ROS E OITENTA E cÊuilul PARA
DESL A ESCOLA
SECUN IN DE CASTRO

EDOC|2022/13330

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 da Câmara: "À Câmara.07.03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €86,86 (oitenta e seis euros e oitenta
e seis cêntimos), para deslocaçäo a Espinho, no dia 21 de fevereiro de 2022, solicitado
pela Escola Secundária lnês de Castro, nos termos informados.

DE ISE DE VIATURAS

DÊ,2022 SOLICITADO
SECU

8DOCt2022t13104
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 16, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 07.09.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €63,98 (sessenta e três euros e
noventa e oito cêntimos) para deslocação a Matosinhos, no dia 28 de fevereiro de2022,
solicitado pela Escola Secundária lnês de Castro, nos termos informados,

DE ISE EN PAI
NO A E NOVE

DE CASTRO
EDOCt2022t12863

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 17, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 07,03,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €59,01 (cinquenta e nove euros e um
cêntimo) para deslocação à Sé do Porto, no dia 24 de fevereiro de 2022, solicitado pela
Escola Secundária lnês de Castro, nos termos informados.

UTI
DE

#.#
Ëotr""W
Certificado

PARA
PO FEVEREI ITADO

Cìassificação: Priblico
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ENTA E DOIS

SEU DA CIDADE DO NO DIA 24 DE FEVEREI
SOLICITADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. PEDRO I

8DOC12022|12829

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o n0 18, apenas
no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 07.03,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €62,63 (sessenta e dois euros e
sessenta e três cêntimos), para deslocaçäo ao Museu da Cidade do Porto, no dia 24 de
fevereiro de 2022, solicitado pelo Agrupamento de Escolas D. Pedro l, nos termos
informados.

PEDIDO DE REDUCNO OO PAGAMENTO DE TAXAS DE UTILIZACÃO DE VIATURAS MUNICIPAIS.
DE 19 E DEZANOVE

PARA NOS D|AS 1

SOLICITADO PELO C LUBE DE FUTEBOL DE OLIVEIRA DO DOU RO
8DOCt2022t12091
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o n0 19, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 07.0J,2022,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de
taxas de utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €678,19 (seiscentos e
setenta e oito euros e dezanove cêntimos), ou seja, o valor de €439,73 (quatrocentos e
trinta e nove euros e setenta e três cêntimos), para deslocaçäo a Pombal, nos dias 1g
e 20 de fevereiro de 2022, solicitado pelo Clube de Futebol de Oliveira do Douro, nos
termos informados.

DET DE VIATU M
0 61 PARA

NO DIA 25 DE
tclr PAME GAIA

EDOCt2022t9250

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 20, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 07,03.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €73,61 (setenta e três euros e
sessenta e um cêntimos), para deslocaçäo à Escola Secundária Gaia Nascente, no dia
25 de fevereiro de 2022, solicitado pelo Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, nos
termos informados.

^
aaEef'-
Ëotro"

EUROS E

Clãssificaçâo: Público

Certlflcado
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PEDID DE UTI DE VIATURAS MUNI

TOTAL DE PARA
AO PORTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MADALENA
ED0C/2021/95062
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 da Câmara: "À Câmara.07,03,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €56,25 (cinquenta e seis euros e
vinte e cinco cêntimos) para deslocaçäo ao Porto, no dia 18 de fevereiro de 2022,
solicitado pelo Agrupamento de Escolas da Madalena, nos termos informados.

PEDIDO DE TAXAS DE

IMOS PARA
23 DE FEVEREI

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MADALENA
EDOCI2022t252
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 22, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara.07,03,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €60,73 (sessenta euros e setenta e
três cêntimos), para deslocaçäo ao Porto, no dia 23 de fevereiro de2022,solicitado pelo
Agrupamento de Escolas da Madalena, nos termos informados.

PEDIDO D DOP MUNICIP
AEU

DIA 18 DE SOLIC
INSTITUTO DAS ARTES E DA IMAGEM
EDOC/202216894

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

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 07.03.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de
taxas de utilização de viaturas municipais, no valor total de €670,61 (seiscentos e
setenta euros e sessenta e um cêntimos), ou seja, o valor de €434,43 (quatrocentos e
trinta e quatro euros e quarenta e três cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa, no dia 1B
de fevereiro de 2022, solicitado pelo lnstituto das Artes e da lmagem, nos termos
informados.

I

^
Classificação: PrJblico aaceÍ ^

Ëotr""
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IDO DE TAXAS DE IL

TOTAL DE €1 AE EUROS E DOIS C

A FEVEREIRO DE 2022 SOLI T
GRUPO DESPORTIVO IO INTERNATO DOS CARVALI{OS
EDOCI2022I7741

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 24, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara.07.03,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 70% do pagamento de
taxas de utilização de viaturas municipais, no valor total de €1.074,02 (mil e setenta e
quatro euros e dois cêntimos), ou seja, o valor de €716,81 (setecentos e dezasseis
euros e oitenta e um cêntimos), para deslocaçäo a Tomar, nos dias 18, 19 e 20 de
fevereiro de2022, solicitado pelo Grupo Desportivo Colégio lnternato dos Carvalhos,
nos termos informados.

IDO DE ENTO DE DE

SETENTA PARA

DESPORTIVA MODICUS DE SANDIM
EDOC/2022I8363

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 25, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara, 07.0A.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de
taxas de utilizaçäo de viaturas municipais, no valortotaldeÊ270,13 (duzentos e setenta
euros e treze cêntimos), ou seja, o valor de €154,09 (cento e cinquenta e quatro euros
e nove cêntimos), para deslocaçäo a Fafe, no dia 26 de fevereiro de 2022, solicitado
pela Associaçäo Desportiva Modicus de Sandim, nos termos informados.

DE RED P AXAS DE E VIATU
NOV NTA E NTA

NO PELA
ES ICUS DE

EDOCt2022t8342
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 26, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 07.05.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de
taxas de utilização de viaturas municipais, no valor total de €7gg,4l (sétecentos e
noventa e oito euros e quarenta e sete cêntimos), ou seja, o valor de €S23,g3
(quinhentos e vinte e três euros e noventa e três cêntimos), pala deslocaçäo a Lisboa,
no dia 05 de março de2022,solicitado pela Associaçäo Desportiva Modicu! de Sandim,
nos termos informados.

DE

DE

^
aacef -
Ë,r"'"

AF 26DEF SOLICITADO PELA

Classificação: Público

Certificado



6 hl,,q
VILA NOVA DE

cÄt'1ARA MUNTcTPAL

y+

Atø n'06 - Reuníão Ptiblica
De 2I de março de 2022 t

DE ISE

AE
DO BALI NO DIA 04 DE

SECU ALMEIDA GARRETT
EDOCI2022/15403

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o n0 27, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 07.03.2022,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €72,26 (setenta e dois euros e vinte
e seis cêntimos) para deslocaçäo a Leça do Balio, no dia 04 de março de 2022,
solicitado pela Escola Secundária Almeida Garrett, nos termos informados.

DE UTI DE
NO VALOR E PARA

PORTO NOD SOLICITADO P
SECU

EDOC|2022/15853

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 28, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 16,09.2022,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €93,12 (noventa e três euros e doze
cêntimos), para deslocação ao Porto, no dia 05 de março de2022,solicitado pela Escola
Secundária lnês de Castro, nos termos informados.

AL DE osE EUROS E TRINT
ALI 05 DE PELO

FUTEBOL BE DE GAIA
EDOCt2022t17094
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 2g, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara, 16.03.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de
taxas de utilizaçäo de viaturas munlcipais, no valor total de€732,35 (setecentos e trinta
e dois euros e trinta e cinco cêntimos), ou seja, o valor de €477,65 (quatrocentos e
setenta e sete euros e sessenta e cinco cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa, no dia 05
de março de2022, solicitado pelo Futebol Clube de Gaia, nos termos informados.

##
Ë,rtr'"W
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PEDIDO DE REDUCÄO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE UTILIZACAO DE VIATURAS MUNICIPAIS.
DE €236 UZENTOS E TRINTA E E

NTI DO LANH NO DIA 06 DE DE

SOLICITADO PELO FUTEBOL CLUBE DE GAIA
EDOC|2022/17096

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o n0 30, apenas
no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:'À Câmara. 16.03.2022,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 70% do pagamento de
taxas de utilização de viaturas municipais, no valor total de €236,65 (duzentos e trinta
e seis euros e sessenta e cinco cêntimos), ou seja, o valor de €130,66 (cento e trinta
euros e sessenta e seis cêntimos), para deslocaçäo à Póvoa do Lanhoso, no dia 06 de
março de2022, solicitado pelo Futebol Clube de Gaia, nos termos informados.

CEDENCIA NO DOMíNIO P

DE DIO SITO ESTRADA DE B
DESTINADA IXA DA
MARINHA
EDOCt2022t14703

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 31, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara.07.09.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
A - aceitar a cedência oratuita. nara inteo no domínio oúblico munici l. da seouinte

{

A
DA ESTRADA DE

inada à de u
Marinha:

' parcela com a área 67,46 m2, a desanexar do prédio sito na indicada Estrada de Brito,
descrito na 1a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 1978-
S. Félix da Marinha, e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 768, identificada na
planta de cedências a tracejado de cor azul e como parcela J, com o valor atribuído
de 1,405,19 (milquatrocentos e cinco euros e dezanove cêntimos),
B - aceitar que o Município se comprometa a:
| - garantir o acesso, por parte do proprietário, á parcela sobrante;
ll - executar o passeio de acordo com o previsto no projeto da via;
lll ' contabilizar esta cedência num futuro aproveitamento do terreno sobrante.

O AUD MBLEIA DE €11
NTA E PARA

SOLICITADO PELA FEDAPAGAIA
EDOCt2022t13790

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 32, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara.07.05.2022,,

DE

E

^
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do auditório da Assembleia
Municipal, no valor de €114,45 (cento e catorze euros e quarenta e cinco cêntimos),
correspondente a uma reduçäo de 70% sobre o valor total, para o dia 16,02.2022,
solicitado pela FEDAPAGAIA, nos termos informados.

ASSEMBLEIA MUNICIP NOV
EUROS E AE

SOLICITADO PELA FEDAPAGAIA
EDOCt2022t12648

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o n0 33, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara, 07,03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do auditório da Assembleia
Municipal, no valor de €114,45 (cento e catorze euros e quarenta e cinco cêntimos),
correspondente a uma reduçäo de 70% sobre o valor total, para o dia 05.03.2022,
solicitado pela FEDAPAGAIA, nos termos informados.

DE CEDÊN O DA ASSEM DE €1

ESE PARA
PELA TAXIS COOPE. CRL
8DOCt2022t13827

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 34, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara.07,03.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do auditório da Assembleia
Municipal, no valor de €105,62 (cento e cinco euros e sessenta e dois cêntimos),
correspondente a uma reduçäo de 70% sobre o valor total, para o dia 26.03.2022,
solicitado pela TAXIS COOPE, CRL, nos termos informados.

DE DO AUD BLEIA DIA 12
soLrcrr PELO PARTIDO ISTA
8DOCt2022t16952

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 3b, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara.07.09,2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do auditório da Assembleia
Municipal, no valor de €205,98 (duzentos e cinco euros e noventa e oito cêntimos), para
o dia 12.03.2022, solicitado pelo Partido Socialista, nos termos informados

^
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DE CE

ROSENOVENTAESETE N

V,N.DE GAIA- ORDEM
EDOCI2022/19109

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o n0 36, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara, 08,03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do auditório da Assembleia
Municipal, no valor de €87,97 (oitenta e sete euros e noventa e sete cêntimos),
correspondente a uma reduçäo de 70% sobre o valor total, para o dia 10.03.2022,
solicitado pela Delegaçäo de V.N,de Gaia - Ordem dos Advogados, nos termos
informados.

MENSAL CONTRATOS - FEVERE
EDOCI2022/19655

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o n0 37, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16.03.2022,'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento do presente relatório mensal e deliberou por
unanimidade, guê se promova a elaboraçäo de relatórios trimestrais para serem
submetidos a conhecimento da Câmara Municipal e ao Presidente da Assembleia
Municipal para remessa aos respetivos Grupos parlamentares,

ESTATUTO pO D|RE|TO pE OPOS|çAO 2021
EDOCt2022t2012s
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 38, apenas
no original.

O Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha Pereira, solicitou a retificação do seu nome
no relatório.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 16.0J,2022.,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Avaliaçäo do Cumprimento do Estatuto
do Direito de Oposiçäo. Nos termos do Estatuto do Direito de Oposiçao remete.se o
presente relatório aos representantes dos partidos políticos titulares do direito de
oposiçäo na Assembleia Municipal.

pÚeL ALI ENTO
U UESIAS E

EDOCI2021t93327

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 39, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16.0J.2022.,

N0
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, excluir a proposta apresentada, atento a que o valor fo¡
inferior ao preço base definido para a alienaçäo, assim como, näo adjudicar nenhum
dos lotes presente à praça, nos termos informados,

PROCED DE PAPEL USADO E DOCUMENT
DA ATIVIDADE T

MONTANTE D ATINJA O VAL RDE
DEFINITIVA

8DOC|2021t86728
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 da Câmara:"A Câmara, 16,03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
I - a adjudicação definitiva à sociedade "Carlos Ferreira da Silva &Filhos . Recolha e
Reciclagem de Papéis e Plásticos, Ld-', NIF 502 303 751, pelo valor de €150,00/tonelada
(cento e cinquenta euros/tonelada)a alienação do papel usado, proveniente da atividade
do Município que, durante o período contratual venha a ser considerado em condiçöes de
ser eliminado, nos termos da Portaria n! 41212001, de 17 de abril, com as alteraçöes
introduzidas pela Portaria 125312009, de 14 de outubro, a ser executado pelo prazo de três
anos ou até o montante de receita proveniente da alienaçäo atinja o valor de € 5.000,00
(cinco mil euros), de acordo com as condiçöes do procedimento da hasta pública e
proposta apresentada;
ll. a respetiva minuta do contrato.

D|REçÄO MUNTC¡PAL DE CONTRATAçAO PÚBL|CA
P a3

E VÁRIA RADA DA
E CAMIN NAS F OZELO E

EDOCnÙ22t19842
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 41, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "Autorizo. À Câmara, para ratificaçã0, 11,03,2022."
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de
'41,03.2022 que autorizou a notificação do documento aos contrainteressados para,
querendo, se pronunciarem, nos termos informados,

CEDÊ UITA D AO - RUA PIN E RUA
DE DE SAND E

DAR OA .2020
ED0C/2020/35861

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 42, apenas
no original,

RI
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Despacho do Senhor Presldenfe da Câmara: "À Câmara, 08,03,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
I - Dar sem efeito a deliberação de Câmara de2010712020, referente à cedência gratuita das
parcelas 43, A4 e A5 do Projeto de Requalificação e Reperfilamento da Rua Pinhal das
Moses, em Olival. Ata n.o 14;

ll - Aprovar a aquisição (através da celebraçäo de escrituras de compra e venda), para
integraçäo no domínio público municipal, com vista à concretizaçäo do Projeto
de Requalificaçäo e Reperfilamento da Rua Pinhal das Moses, em Olival, das seguintes
parcelas de terreno, pelos seguintes valores:
i, parcela com a área de 30,35 m2, sita na indicada Rua Pinhal das Moses, denominada
Parcela A3, a desanexar do prédio rústico sito no Lugar de Olival, na uniäo de freguesias
de Sandim, Olivel, Lever e Crestuma, descrito na Segunda Conservatória do Registro
predial de Vila Nova de Gaia sob o número 3514 - Olival e inscrito na matriz sob o artigo
8556 , identificada na planta anexa à etapa 2 a cor laranja - A3, pelo valor de € 272.54 ;

ii. parcela com a área total de 91,79 m2,denominada Parcela A4. constituindo a área de
42,43 m2 a parcela A4 norte, sita na referida Rua Pinhal das Moses e, a área de 49,36 m2, g
parcela A4 sul, sita na Rua Alto das Moses, ambas a desanexar do prédio urbano sito na
Rua Pinhal das Moses, 252, união de freguesias de sandim, olival, Lever e
Crestuma, descrito na Segunda Conservatória do Registro predial de Vila Nova de Gaia
sob o número 357 - Olival e inscrito na matriz sob o artigo 10862 , identificada na planta
anexa à etapa 2 a cor laranja ' 44, pelo valor de total€, 824,2T sendo, o valor de € JBl,02
da oarcela A4 norte e o valor de € 443.25 da parcela A4 sul
iii, parcela com a área de 40,92 m2, sita naquela Rua Pinhal das Moses , denominada
Parcela A5, a desanexar do prédio rústico sito no Lugar de Moses, na união Oe iregues¡as
de Sandim, Olivel, Lever e Crestuma, descrito na Segunda Conservatória do Registro
predial de Vila Nova de Gaia sob o número 3521 - Olival e inscrito na matriz sob o artigo
4366 , identificada na planta anexa à etapa 2 a cor laranja . A5, pelo valor de € J67,46 ;

lll - Que o Município se comprometa:
i - Parcela A3:
1. Realizar as obras de execução do Projeto de Requalificaçäo e Reperfilamento da Rua
Pinhal das Moses, em Olival, a expensas próprias, näo imputando à cedente quaisquer
custos, diretos ou indiretos, de comparticipaçäo na empreitada prevista;
2. contruir o muro, rampa de acesso ao terreno e respetivos passeios;
3. Considerar a área a ceder para efeitos de contabilizaçäo de cedências obrigatórias ao
domínio público, de acordo com as atuais definiçoes do Regulamento do Plàno Diretor
Municipal de Vila Nova de Gaia, no âmbito de uma futura operaçäo urbanística a realizar
pela cedente ou pelo titular do prédio à data daquela operaçäo urbanística;
ii. Parcela A4:
1' Realizar as obras de execuçäo do Projeto de Requalificação e Reperfilamento da Rua
Pinhal das Moses, em Olival, a expensas próprias, não imputando à cedente quaisquer
custos, diretos ou indiretos, de comparticipaçäo na empreitada prevista i2. Proceder à demoliçäo do muro existente e reconstruçäo de novo muro na frente
confinante com a Rua Alto das Moses;
3. Na frente confinante com a Rua Pinhal das Moses, proceder à demoliçäo do muro
existente e reconstrução do mesmo;

^
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4. Construçäo de passeios;
5. Repor as cond¡çöes ex¡stentes no que se refere à escadaria e patamar;
6, Colocar gradeamento, portäo de acesso a v¡aturas e porta homem;
7. Considerar a área a ceder para efeitos de contabilizaçäo de cedências obrigatórias ao
domínio público, de acordo com as atuais definiçoes do Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Vila Nova de Gaia, no âmbito de uma futura operaçäo urbanística a realizar
pela cedente ou pelo titular do prédio à data daquela operação urbanística;
iii, Parcela A5:

1. Realizar as obras de execução do Projeto de Requalificaçäo e Reperfilamento da Rua
Pinhal das Moses, em Olival, a expensas próprias, näo imputando à cedente quaisquer
custos, diretos ou indiretos, de comparticipação na empreitada prevista;
2. Contruir os respetivos passeios;
3, Considerar a área a ceder para efeitos de contabilizaçäo de cedências obrigatórias ao
domínio público, de acordo com as atuais definiçöes do Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Vila Nova de Gaia, no âmbito de uma futura operaçäo urbanística a realizar
pela cedente ou pelo titular do prédio à data daquela operação urbanística;
lV - Aprovar as respetivas minutas de escrituras de compra e venda

CEDENCIA GRATUITA FRACAO ffN'' DO BLOCOW. CO MPOSTA POR EM. COM lÁnen
M2 NO 76 DA HERDE

DE MARIA DE MORAIS
EDOC12021t62020

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 da Câmara: "À Câmara, 07.03.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
'a cedência gratuita da fraçäo "N" do Bloco W, composta por garagem, com a área
coberta de 20,98 m2, com entrada pelo n,o 76, da Alameda do Cedro, que faz parte do
prédio, constituído em propriedade horizontal, sito naquela Alameda do Gedro, n.os 2,
12, 16, 20, 24, 29, 32,36, 40, 44, 49,52, 56, 60, 64, 69,72,76, 90, g4, gg, 92, 96, 100, I04,
108,112,116,120,124 e 134, descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de
Vila Nova de Gaia sob o número 6306 - Mafamude e inscrito na matriz predial urbana
sob o artigo 10855, aos herdeiros de António Moreira e de Maria de Lourdes Vieira
Morais o ue também usava o de Maria de Lurdes Vieira Morais oue são: José
António Morais Moreira. lzaltina Moreira Monte iro Maria da Luz MoraisMaria Mo
Moreira da Costa e Deolinda Morais Moreira Gonçalves.

CIA P RIEDAD Ntcí A

SE
OBRIGADA PELA ESCRITURA NO 162/99
8DOC12021t23175

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 44, apenas
no original.
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Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara.08.03.2022.'
0 Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura disse que, como se trata de uma daçäo em
cumprimento, näo se coloca em causa o valor dos bens que são entregues, pelo que, perguntou se o
mobiliário que deixou de ser entregue ao Município, por incumprimento da antiga CEMUSA, não vai, neste
momento, fazer falta ao Município? Disse que a informaçäo refere que a cedência é em regime de
comodato e isso não é necessariamente uma daçäo em cumprimento, porque säo situaçöes distintas,
Que a dação em cumprimento é uma entrega definitiva de todo o equipamento ao Município, pelo que,
solicitou esclarecimentos.
A Senhora Vereadora, Dra. Célia Maria Mendes Correia, disse que o mobiliário passa para a
propriedade do Município, ou seja, de acordo com a escritura n0 172,0 mobiliário foientregue ao Município
em regime de comodato e, agora, é entregue como propriedade plena,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. Transferir, para a propriedade do Município, o equipamento contante dos Anexos
2 e 3, através de daçäo em cumprimento, uma vez que, a sociedade CEMARK,
MOBILÁRO URBANO E PUBLICIDADE, S.4.", näo entregou o mobiliário urbano a que
se encontrava obrigada pela escritura n.0 162/99, o qual se encontra identificado no
Anexo 1;

2. A minuta do respetivo contrato de daçäo em cumprimento.

POR EG NO
MUNI VISTA DA RUA

LPI DE TE A DEI RUA DO
V UES

8DOCt2021t79674
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 45, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara,08.03,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanim dade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
l-Aaquisiçäo,por via do direito privado, para integraçäo no domínio público municipal,
com vista à execu çäo do Proieto de Reoualificacäo da Rua do Monte em Gulpilhares. da
parcela de terreno com a área de 122,26 m2, sita na Rua do Monte e Rua salvador Brandão
freguesia de Gulpilhares, a desanexar do prédio urbano sito na indicada Rua Salvador
Brandäo, 419, descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia
sob o número 2963 - Gulpilhares e inscrito na matriz sob o artigo 388, delimitada a
tracejado de cor preta e identificada com a letra B na planta de cedência constante da
etapa 1 do EDOC/2021179674, mediante o pagamento:
a) a.os proprietários. o valor indemnizatório de €58.000,00
b) à arrendatária, o montante total de €20.600,00 sendo, €20.100,00 . o valor da
indemnização referente à cessäo do arrendamento e, €500,00 . o valor para despesas
resultantes da mudança da arrendatária para uma nova habitaçäo.
ll - Que o Município se comprometa :
a) Demolir a edificação existente na parcela adquirida;
b)Proceder à limpeza e e remoçäo dos escombros no imóvel provocados pela demoliçäo
referida na alínea anterior;

ETO

fr
Classificação: Público afcer -

Ëoono"



VILA NOVA DE

w

{

6 l,q

P

CAMARA I.4UNICIPAL Ata n'06 - Reunìão Ptiblica
De 21 de março de 2022

c) Construir um muro em toda a extensäo envolvente ao imóvel, quer na parte confinante
com a Rua do Monte, quer na parte confinante com a Rua Salvador Brandão;
d) Recolocar o portäo de acesso de veiculos à propriedade;
e) Caso o caramanchão em ferro forjado tiver que ser removido para execução do muro
previsto na alínea c), proceder à colocaçäo do mesmo no ¡móvel sito na Avenida Nuno
Tristäo, Valadares.
lll . A minuta da respetiva escritura de compra e venda.

PRA E VENDA COM VISTA À
DE REABILIT DO

PELO VALOR DE €18,100.00 OEZOITO MIL E CEM EUROSI
8DOC12022I16423
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o n0 46, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 14,03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
I . a aquisição, por via do direito privado (compra e venda), com vista à execuçäo do
Proieto de itacäo do Larqo de Santo André na frequesia de Canidelo, do prédio
urbano com a área de 201,00 m2, sito no referido Largo de Santo André, a confrontar do
norte com Rua da lgreja, do sul e poente com Município de Vila Nova de Gaia e do nascente
com Largo de Santo André, descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial de Vila
Nova de Gaia sob o número 7893 e inscrito na matriz sob o artigo U7975, identificado na
planta cadastral daquele Projeto a tracejado de cor azul e constante da etapa 1 do
EDOCl2022l'16423, pelo valor de €18,100,00:
2 - a respetiva minuta de compra e venda.

DO CO PARA ADO DO MUNI
A SITA NA

FREGU DE PEDROSO E IXEZELO
EDOCt202t/67813
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 da Câmara:"À Câmara. 14,0J.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, submeter, nos termos do artigo 250, no 1, alínea q), do Anexo I

da Lei 7512013 de 12 de setembro, à aprovaçäo do Assembleia Municipal a deiafetação do
domínio público para o domínio privado do Município, da parceta de terreno a ieguir
identificada:
' Parcela de terreno com a área de 2.30 ml,sita na rua Agras das Alheiras, União das
Freguesias de Pedroso e Seixezelo, omissa à matriz predial e na conservatória do registo
predial por se encontrar afeta ao domínio público, através de cedência, no âmbitó da
licença de loteamento n0 52179 da freguesia de Pedroso, A citada parcela de terreno
confronta do norte com António Rocha, do sul e nascente com Rua Agras das Alheiras e
do poente com Lote 5 do referido alvará.

N
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NO DOMíNIO P

DA RUA DO PAD VERME
SEGUINTES IM CASA

FREGUESIA DE AVINTESI PARCELA DE TERRENO COM A DE 30.50 M2, A DESANEXAR DO

E

DO PRÉDI DO PAD VERM
ÊDOCt2021/45566

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 48, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 16,03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o segu¡nte:
| - Aceitar a cedência, para integração no domínio público municipal, com vista à
concretização do Projeto de Requalificacäo da Rua do Padräo Vermelho . Avintes. dos
seguintes imóveis:
a) Prédio urbano composto por casa térrea e logradouro, com a área total de 70,00 m2. sito
na Rua do Padräo Vermelho, 621, freguesia de Avintes, descrito na Segunda Conservatória
do Registo Predialde Vila Nova de Gaia sob o número 709 e inscrito na matriz sob o artigo
2622, com o valor atribuído de € 1.302,00, identificado na planta topográfica emitida pela
Unidade de Planeamento lntermédio da Empresa Municipal GAIURB, Urbanismo e
Habitaçäo, E.M. a tracejado de cor vermelha;
b) Parcela de terreno com a área de 30,50 m2, a desanexardo logradouro do prédio urbano
sito na indicada Rua do Padräo Vermelho, 621, descrito na Segunda Conservatória do
Registo Predial sob o número 656 e inscrito na matriz predial sob o artigo 2674, com o
valor atribuído de € 567,30, identificada na indicada planta topográfica a tracejado de cor
amarela;
ll - Autorizar que o Município se comprometa:
a) Realizar as obras de execuçäo do alargamento do arruamento (pavimentaçäo), bem
como as ligaçöes de água e saneamento, no prazo de um ano a contar da data da escritura
de cedência, a suas expensas e através de recursos financeiros próprios, näo imputando
ao cedente quaisquer custos, diretos ou indiretos, de comparticipaçäo na empreìtada de
benef iciaçäo prevista;
b) Realizar os trabalhos de demoliçäo e remoçäo dos escombros no prazo de um ano a
contar da data da celebraçäo da presente escritura;
c) Realizar as obras de execuçäo de passeios e reposiçäo do muro (com 2,5 metros) com
entrada de cerca de 5 metros de largura;
d) Após a efetivação dos trabalhos de demoliçäo e remoçäo de escombros previstos na
alínea b) , concretizar, de seguida, as obras constantes da alínea c);
e) Considerar a área aqui cedida para efeito de contabi lizaçäo de cedências obrigatórias
ao domínio público, de acordo com as atuais definiçoes do Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Vila Nova de Gaia, no âmbito de uma futura operaçäo urbanística a realizar
pelo cedente ou pelo titular do prédio à data daquela operação.

^
Classifìcação: Público
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RDO DE ENTRE
ESIA IO FINANCEIRO UIS

EDEP NO MONTANTE GLOBAL DE

EDOCt2022t8397

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o n0 49, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara.07.03,2022,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Arcozelo, para apoio financeiro à aquisição
de um veículo de transporte de passageiros de 9 lugares, no montante global de €33.880,41
(trinta e três mil oitocentos e oitenta euros e quarenta e um cêntimos), nos termos
apresentados,

O MUNICí

- COMU
DA INICIATIVA "MELHOR ESCOLA'
8DOC12022I15764
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 50, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16,0J.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Gaiense - Comunicaçäo e Eventos, Unipessoal, Lda, tendo em
vista a realizaçäo da iniciativa "Melhor Escola", durante o ano letlvo 202112022, no valor
de €45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), nos termos apresentados.

ACE O MUN
GAIEN EUM

NO MONT E TOTAL DE €48. 600.00 (QUARENTA E OITO MIL E SEISCE EUROSì
EDOCI2021/91073

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 51, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 16.0J.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Gaiense - Comunicaçäo e Eventos, Unipessoal, Lda, tendo bm
vista a .1T1o de um suplemento mensal do jornal, durante o ano de2Ì2l,designado ,,0

GAIENSE KlDS", no montante total de €48,600,00 (quarenta e oito mile seiscentos euros),
nos termos apresentados.
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D|REçAO MUNtCtpAL DE GESTAO DE PESSOAL E CARRETRAS
PARCERIA A MUNICíPIO DE VILA NOVA DE

EM VISTA O DAS SUAS
CIALIDADE

ED0C/2020/62853
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 52, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara.08,03.2022,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Municipio
de Vila Nova de Gaia e o Instituto Piaget, tendo em vista o aproveitamento recíproco
das suas potencialidades científicas, técnicas e humanas, no âmbito das suas
atividades, nos termos apresentados.

RECRUTAMEN DE TRÊS TRABALHADORES NECESSÁRIOS À OCUPACAO TRÊS POSTOS

ICAS E H

ON DE BOMBEI RUT DA
B POR RESERVA D

DO CONCURSO I
EDOCt2022t18524
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 53, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16,09.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos do n0 3 e 4 do art,o 28 e no 4 do arto 2g da LTFp,
conjugados com a alínea a)n0 2 do art.o 3 do Decreto-Lei209/2009 de 3 de setembro e com
a alínea c) n0 1 do art033 do anexo I à Lei no 7512013 de 12 de setembro, submeter à
aprovação da Assembleia da Municipal:

'A alteraçäo ao mapa de Pessoal de 2022 com a criaçäo de três postos de trabalho na
categoria de bombeiro sapador (recruta), da carreira de bombeiro sapador.
'Autorizar o recrutamento dos três trabalhadores necessários à ocupação dos postos de
trabalho supramencionados, por via do recurso à reserva de recrutamento constituída no
âmbito do processo de concurso proc, 12t2019.

NO CARGO DE
E',lo E20

8DOC12022I21884

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 54, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 16.09.2022.,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, nos
termos informados, o seguinte:
a)aprovar a abertura de procedimentos concursais, nos termos previstos nos artigos nos
'l'lo e 12o da Lei no 4912012, de 29 de agosto na sua atual redaçáo, em articulaçäJcom o
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prev¡sto no art¡go 200 da Lei n0 2/2004, de 15 de janeiro na sua atual redaçä0, nos seg
termos:
Para o recrutamento, seleçäo e provimento do cargo de direçäo super¡or de l.o grau,
constitui requisito de admissão ao procedimento concursal, em conformidade com o
disposto no n01 do artigo 110 da Lei n0 4912012,de 29 de agosto, ter licenciatura concluída
à data de abertura do concurso há pelo menos oito anos, vinculados à Administraçäo
Pública, que possuam competência técnica, aptidä0, experiência profissional e formação
adequadas ao exercicio das respetivas funçöes, assim para Diretor Municipal exige.se:
Perfil:
Competência e aptidão para o exercício de funçöes de direçäo, coordenaçäo e controlo,
capacidade de liderança, espírito de iniciativa, capacidade de planeamento e organização
e de gestäo de motivaçöes, orientaçäo para a inovação e mudanças e comprovada
experiência profissional na respetiva área de atuaçäo do cargo de direção em causa.
Competências:
Gerir as atividades da Direçäo Municipal na linha geral de atuaçäo definida pelos órgäos
municipais competentes; dirigir e coordenar, de modo eficiente, a atividade dos
departamentos municipais ou outros serviços de nível inferior integrados na respetiva
direçäo municipal; controlar os resultados sectoriais, responsabilizando.se pela sua
produçäo de forma adequada aos objetivos prosseguidos; promover a execuçäo das
ordens e dos despachos do presidente da Câmara ou dos Vereadores com poderes para
o efeito nas matérias compreendidas na esfera de competências da respetiva direçäo
municipal. Definir a missão, metas e diretrizes da unidade orgânica assegurando o
respetivo cumprimento das atribuiçöes previstas na Estrutura Nuclear dos Serviços do
Município de Vila Nova de Gaia e o seu alinhamento com a estratégia de atuação definida
pefos órgãos municipais competentes (art,. 15.0 da Lei n.o 4gtzo12, de 29/09),
Método de seleçäo a aplicar:
Avaliaçäo curricular - Visa avaliar a adequaçäo das competências expressas pelo(a)
candidato (a) no curriculum vitae, relativamente às exigências para o cargo e,
Entrevista de Avaliaçäo - Visa obter, através de uma relaçäo interpessõal, informaçöes
sobre competências de gestão diretamente relacionados com as exigências consideradas
essenciais para o exercício do cargo.
Habil itaçöes Académicas :

Licenciatura
b) Propôr à Assembleia Municipal, em cumprimento e nos termos previstos no artigo 130
da Lei no4912012, de 29 de agosto na sua atual redação, alterado, a composiçäo do júri de
recrutamento:
Designação de júri para o cargo de Diretor Municipal de políticas sociais:
Presidente do Júri:Adalmiro Botelho da Fonseca
1o Vogal efetivo: Ákaro Santos
20 Vogal efetivo: Piedade Susana da Silva pina
10 Vogalsuplente: Patrícia Araújo Braga Lopes Sousa Alves
20 Vogalsuplente: Margarida Rosa Ferreira da Rocha
Para o recrutamento, seleção e provimento dos cargos de direção intermédia de 1.0 e 20
grau, constitui requisito de admissão ao procedimento concursal, em conformidade com
o disposto no n0 1 do artigo 200 da Lei n2 2t2004, de 15 de janeiro, na sua atual
redaçäo, que os candidatos sejam trabathadores em funçöes púÉlicas contratados ou
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designados por tempo indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica e
aptidão para o exercíc¡o de funçöes de direçäo, coordenação e controlo que reúnam sels
ou quatro anos de exper¡ênc¡a profissional em funçöes, cargos, carre¡ras ou categor¡as
para cujo exercíc¡o ou provimento seja exigível uma l¡cenciatura, consoante se trata de
direçäo intermédia 10 ou 20 grau respetivamente, assim para D¡retor Departamento e Chefe
de Divisäo exige.se:
Perfil:
Capacidade de liderança e motivaçäo dos seus colaboradores por forma a garantir a
prossecução das atribuiçöes cometidas ao respetivo serviço;
Aptidäo para a promoçäo de uma gestão orientada para os resultados, aplicando
metodologias de planeamento, controlo e avaliaçäo;
Desempenho orientado para o reforço da qualidade, da eficácia e da eficiência dos
serviços e para a valorização profissional dos trabalhadores.
Competências:
Definir metas e diretrizes da unidade orgânica assegurando o respetivo cumprimento das
atribuiçoes previstas na Estrutura Nuclear dos Serviços do Município de Vila Nova de Gaia
e o seu alinhamento com a estratégia de atuaçäo definida pelos órgãos municipais
competentes (art.o 15.0 da Lei n,0 4912012,de 29/08), sem prejuízo de outras que lhe venham
a ser cometidas no âmbito da regulamentaçäo interna dos serviços e/ou as que lhe forem
delegadas nos termos da Lei.
Métodos de seleçäo a aplicar:
Avaliaçäo curricular - Visa avaliar a adequaçäo das competências expressas pelo
(a)candidato (a)no curriculum vitae relativamente às exigências do cargo, designadamente
a habilitaçao académica, formaçäo profissional e experiência profissional e,
Entrevista pública - Visa avaliar numa relaçäo interpessoal e de forma objetiva e
sistemática aptidöes profissionais e pessoais dos candidatos, as quais se encontram
vertidas nas competências comportamentais constantes do perfil de competências,
Habi litaçöes Académicas :

Licenciatura
c) Propôr à Assembleia Municipal, em cumprimento e nos termos previstos no artigo 130
da Lei no4912012, de 29 de agosto na sua atual redaçäo, alterado, a composiçäo do jiri de
recrutamento:
Designaçäo de júri para:
Diretor de Departamento de Empreitadas de Equipamentos
Presidente do Júri: Dora Paula Henriques Ferreira da Maia
1o Vogal efetivo: Helder Riberio
20 Vogal efetivo: Maria Goreti Ferreira Martins
10 Vogal suplente: Piedade Susana da Silva pina
20 Vogal suplente: Miguel Marques Lemos Rodrigues
Diretor de Departamento de Educaçäo
Presidente do Júri: Patrícia Araújo Braga Lopes Sousa Alves
1o Vogal efetivo: José Oliveira
20 Vogal efetivo: Ariana Maria Cachina Pinho
1o Vogal suplente: Piedade Susana da Silva pina
20 Vogal suplente: Rita Barbara Mendes Lima
Chefe de Divisäo de Agäo Social

^
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Presidente do Júri: Margarida Rosa Ferreira da Rocha
1o Vogal efetivo: José Oliveira
20 Vogal efetivo: Carla Sofia Barbosa Soares Martins
10 Vogalsuplente: Sara lsabel Araújo Monteiro da Rocha
20 Vogal suplente: Piedade Susana da Silva Pina
Chefe de Divisäo de Manutenção de Equipamentos
Presidente do Júri: Miguel Marques Lemos Rodrigues
10 Vogal efetivo: Margarida Rosa Ferreira da Rocha
20 Vogal efetivo: Maria de Fátima Pinto da Costa
10 Vogal suplente: Sara lsabel Araújo Monteiro da Rocha
20 Vogal suplente: Patrícia Araújo Braga Lopes Sousa Alves
Chefe de Divisäo de Fiscalizaçäo de Empreitadas de Equipamentos
Presidente do Júri: Dora Paula Henriques Ferreira da Maia
10 Vogal efetivo: Rui André Ferreira Ramos
20 Vogal efetivo: Margarida Ferreira
1o Vogal suplente: Miguel Marques Lemos Rodrigues
20 Vogal suplente: Rita Barbara Mendes Lima
Chefe de Divisão de Gestäo Escolar e Recursos Educativos
Presidente do Júri: Ariana Maria Cachina Pinho
10 Vogal efetivo: Piedade Susana da Silva Pina
20 Vogal efetivo: Margarida Rosa Ferreira da Rocha
10 Vogal suplente: Maria de Fátima Pinto da Costa
20 Vogal suplente: Rita Barbara Mendes Lima
Chefe de Divisäo de Gestão de Pessoal
Presidente do Júri: Maria de Fátima Pinto da Costa
10 Vogal efetivo: Sara lsabel Araújo Monteiro da Rocha
20 Vogal efetivo: Margarida Ferreira
10 Vogal suplente: Helder José Monteiro Costa
20 Vogal suplente: Margarida Rosa Ferreira da Rocha
Chefe de Divisäo de Gestäo de Equipamentos
Presidente do Júri: RuiAndré Ferreira Ramos
10 Vogal efetivo: lsabel Maria da Cruz Carvalho
20 Vogal efetivo: Carla Sofia Barbosa Soares Martins
10 Vogal suplente: Sara lsabel Araújo Monteiro da Rocha
20 Vogal suplente: Rita Barbara Mendes Lima
Chefe de Divisäo de Contencioso e Assessoria Jurídica
Presidente do Júri: Maria Goreti Ferreira Martins
10 Vogal efetivo: Carla Sofia Barbosa Soares Martins
20 Vogal efetivo: Piedade Susana da Silva pina
10 Vogal suplente: Rita Barbara Mendes Lima
20 Vogal suplente: Maria de Fátima Pinto da Costa
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ABERTURA DE

GRAU 10 E20 GRAUS
åDOCt2022t21930
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o n0 55, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 16,03,2022.'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, nos
termos informados, o seguinte:
a) Aprovar a abertura de procedimentos concursais para os cargos de direção superior de
10 grau, nos termos previsto no artigo n0 110 da Lei no 4912012, de 29 de agosto na sua
atual redaçäo,
Assim para Diretor Municipal exige.se;
Perfil:
Competência e aptidão para o exercício de funçöes de direçäo, coordenaçäo e controlo,
capacidade de liderança, espírito de iniciativa, capacidade de planeamento e organizaçäo
e de gestão de motivaçöes, orientaçäo para a inovaçäo e mudanças e comprovada
experiência profissional na respetiva área de atuaçäo do cargo de direçäo em causa.
Gompetências:
Gerir as atividades da Direção Municipal na linha geral de atuaçäo definida pelos órgãos
municipais competentes; dirigir e coordenar, de modo eficiente, a atividade dos
departamentos municipais ou outros serviços de nível inferior integrados na respetiva
direçäo municipal; controlar os resultados sectoriais, responsabilizando.se pela sua
produçäo de forma adequada aos objetivos prosseguidos; promover a execuçäo das
ordens e dos despachos do presidente da Câmara ou dos Vereadores com poderes para
o efeito nas matérias compreendidas na esfera de competências da respetiva direção
municipal. Definir a missäo, metas e diretrizes da unidade orgânica assegurando o
respetivo cumprimento das atribuiçöes previstas na Estrutura Nuclear dos Serviços do
Municipio de Vila Nova de Gaia e o seu alinhamento com a estratégia de atuaçäo definida
pelos órgäos municipais competentes (art.o 15,0 da Lei n.0 49t2012, de 29/08).
Método de seleçäo a aplicar:
Avaliaçäo curricular - Visa avaliar a adequaçäo das competências expressas pelo(a)
candidato (a) no curriculum vitae, relativamente às exigências para o cargo e,
Entrevista de Avaliação - Visa obter, através de uma relação interpessoal, informaçöes
sobre competências de gestäo diretamente relacionados com as exigências considerádas
essenciais para o exercicio do cargo.
Habi I itaçöes Académicas :

Licenciatura
b) Propôr à Assembleia Municipal, em cumprimento e nos termos prevístos no artigo 130
da Lei no4912012, de 29 de agosto na sua atual redaçäo, alterado, a composição do júri de
recrutamento:
Designaçäo de júri:
Direçäo Municipal de Contrataçäo pública

Presidente do Júri: Ricardo Magalhäes
10 Vogal efetivo: Manuela Fernanda da Rocha Garrido
20 Vogal efetivo: Piedade Susana da Silva pina

Ata n" 06 - Reunião Públicø
De 21 de mnrço de 2022
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10 Vogal suplente: Patrícia Araújo Braga Lopes Sousa Alves
20 Vogal suplente: Margarida Ferreira
Direçäo Municipal para a Cidadania
Presidente do Júri: Manuela Fernanda da Rocha Garrido
10 Vogal efetivo: Margarida Rosa Ferreira da Rocha
2o Vogal efetivo: Gésar Rodrigues
10 Vogal suplente: Maria de Fátima Pinto da Costa
20 Vogal suplente: Sara lsabelAraújo Monteiro da Rocha
20 Considerando que nos termos do disposto n,o 1 do artigo 33.0 da Lei Geral do Trabalho
em Funçöes Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n,0 3512014, de 20 de junho,
alterada, propöe.se à Câmara Municipalque:
c)Aprovar e promover o recrutamento, nos termos a seguir indicados, dos trabalhadores
necessários ao preenchimento de postos de trabalho previstos, e näo ocupados, do mapa
de pessoal da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, por procedimento concursal,
destinado à constituiçäo de vínculos de emprego público, na modalidade de comissöes
de serviço, pelo período de três anos, eventualmente renováveis por iguais períodos de
tempo, e a publicitar nos termos legalmente previstos, ao abrigo do disposto na alínea c)
do n.0 3 do artigo 6.0, na alínea a) do n,o 1 do artigo 9,0 e do n.0 1 do artigo 30.0 da LTFp, e
no n.0 1 do artigo 12.o da Lei n.0 4912012, conjugada com o n.o 1 do artigo 20.0 e com os
n,os 1, 2 e 9 do artigo 21.o da Lei n.0 2/2004, de l5 de janeiro na sua atual redaçäo:
Assim, para Diretor Departamento e Chefe de Divisão exige.se;
Perfil:
Capacidade de liderança e motivaçäo dos seus colaboradores por forma a garantir a
prossecuçäo das atribuiçoes cometidas ao respetivo serviço;
Aptidäo para a promoçäo de uma gestäo orientada para os resultados, aplicando
metodologias de planeamento, controlo e avaliaçäo;
Desempenho orientado para o reforço da qualidade, da eficácia e da eficiência dos
serviços e para a valorizaçäo profissional dos trabalhadores.
Competências:
Definir metas e diretrizes da unidade orgânica assegurando o respetivo cumprimento das
atribuiçöes previstas na Estrutura Nuclear dos Serviços do Município de Vila Nova de Gaia
e o seu alinhamento com a estratégia de atuação definida pelos órgäos municipais
competentes (art.o 15.0 da Lei n,0 4912012,de 29/08), sem prejuízo de outras que lhe venham
a ser cometidas no âmbito da regulamentaçäo interna dos serviços e/ou as que lhe forem
delegadas nos termos da Lei.
Métodos de seleção a aplicar:
Avaliação curricular - Visa avaliar a adequaçäo das competências expressas pelo
(a)candidato (a)no curriculum vitae relativamente às exigências do cargo, designadamente
a habilitaçäo académica, formação profissional e experiência profissiónal e, 

-

Entrevista pública - Visa avaliar numa relação interpessoal e de forma objetiva e
sistemática aptidöes profissionais e pessoais dos candidatos, as quais se enòontram
ygrtldas nas competências comportamentais constantes do perfil de competências.
Habilitaçöes Académicas :

Licenciatura

Classificação: Público
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d)Propôr à Assembleia Municipal, em cumprimento e nos termos previstos no artigo 130

da Lei no4912012, de 29 de agosto na sua atual redação, alterado, a composiçäo do júri de
recrutamento:
Diretor de Departamento de Proteçäo Civil
Presidente do Júri: Jose Manuel Rocha Viana
10 Vogal efetivo: Mário Armando Martins Duarte
20 Vogal efetivo: Carla da Silva Machado
10 Vogal suplente: Sara lsabelAraújo Monteiro da Rocha
20 Vogal suplente: Patricia Araújo Braga Lopes de Sousa Alves
Divisão de Fiscalizaçäo Municipal
Presidente do Júri: Telmo Filipe Quelhas Moreira
10 Vogal efetivo: Vitor Manuel Barbosa Alves Pereira
Vogal efetivo: Margarida Ferreira
10 Vogal suplente: Maria de Fátima Pinto da Costa
20 Vogal suplente: Margarida Rosa Ferreira da Rocha
Divisão de Gestão Policial Operacional
Presidente do Júri: Telmo Filipe Quelhas Moreira
10 Vogal efetivo: Piedade Susana da Silva Pina
20 Vogal efetivo: Mário Armando Martins Duarte
10 Vogal suplente: Vitor Manuel Barbosa Alves Pereira
20 Vogal suplente: Carla da Silva Machado
Divisäo de Execuçöes Fiscais
Presidente do Júri: Manuela Fernanda da Rocha Garrido
l0 Vogal efetivo: Helder José Monteiro Gosta
20 Vogal efetivo: Telmo Filipe Quelhas Moreira
10 Vogal suplente: Margarida Ferreira
20 Vogal suplente: Carla da Silva Machado
Divisäo de Gestäo de Stocks e Aprovisionamento
Presidente do Júri: Manuela Fernanda da Rocha Garrido
10 Vogal efetivo: Helder José Monteiro Costa
20 Vogal efetivo: Ana Gabriela Campos Maia
10 Vogalsuplente: Margarida Rosa Ferreira da Rocha
20 Vogal suplente: Margarida Ferreira
Divisão de Gestäo e Manutençäo da Frota
Presidente do Júri: Manuela Fernanda da Rocha Garrido
10 Vogal efetivo: Hermenegilda Maria Cunha Silva
20 Vogal efetivo: Helder Ribeiro
1o Vogal suplente: Rita Barbara Mendes Lima
20 Vogal suplente: Margarida Ferreira
Divisäo de Gestão de Seguros e Sinistros
Presidente do Júri: Manuela Fernanda da Rocha Garrido
10 Vogal efetivo: Carla Sofia Barbosa Soares Martins
20 Vogal efetivo: Helder José Monteiro Costa
10 Vogal suplente: Margarida Ferreira
20 Vogal suplente: Sara lsabel Araújo Monteiro da Rocha
Divisão de Notariado

fr
Classificaçãor Público
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Presidente do Júri: Maria de Fátima Pinto da Costa
10 Vogal efetivo: Helder José Monteiro Costa
20 Vogal efetivo: Hermenegilda Maria Cunha Silva
10 Vogal suplente: Sara lsabel Araújo Monteiro da Rocha
20 Vogal suplente: Manuela Fernanda da Rocha Garrido
Divisäo de Remuneraçöes e Direitos Laborais
Presidente do Júri: Maria de Fátima Pinto da Gosta
10 Vogal efetivo: Margarida Ferreira
20 Vogal efetivo: Sara lsabel Araújo Monteiro da Rocha
10 Vogal suplente: Patricia Araújo Braga Lopes de Sousa Alves
20 Vogal suplente: Rita Barbara Mendes Lima
Departamento de Empreitadas de Vias e Espaço Público
Presidente do Júri: Dora Paula Henriques Ferreira da Maia
10 Vogal efetivo: Margarida Rosa Ferreira da Rocha
20 Vogal efetivo: Rui André Ferreira Ramos
10 Vogal suplente: Sara lsabelAraújo Monteiro da Rocha
20 Vogal suplente: Maria de Fátima Pinto da Costa
Divisão de Mobilidade e Transportes
Presidente do Júri: Dora Paula Henriques Ferreira da Maia
10 Vogal efetivo: Patricia Araújo Braga Lopes de Sousa Alves
20 Vogal efetivo: Rui André Ferreira Ramos
10 Vogal suplente: Carla da Silva Machado
20 Vogal suplente: Rita Barbara Mendes Lima
Divisäo de Vistorias Administrativas
Presidente do Júri: Luisa Maria Rodrigues Gonçalves Lima Aparício
10 Vogal efetivo: Telmo Filipe Quelhas Moreira
20 Vogal efetivo: Cláudia Manuel de Sousa Montenegro Soares
10 Vogal suplente: Sara lsabel Araújo Monteiro da Rocha
20 Vogal suplente: Maria de Fátima Pinto da Costa
Divisão de Espaços Públicos e Mobiliário Urbano
Presidente do Júri: Ana Rita Alves Silva Mendes Diogo
10 Vogal efetivo: Patricia Araújo Braga Lopes de Sousa Alves
20 Vogal efetivo: Margarida Rosa Ferreira da Rocha
10 Vogal suplente: Carla da Silva Machado
20 Vogal suplente: Luisa Maria Rodrigues Gonçalves Lima Aparício
Divisäo de Espaços Verdes
Presidente do Júri:Ana Rita Alves Silva Mendes Diogo
10 Vogal efetivo: Margarida Ferreira
20 Vogal efetivo: Helder Ribeiro
10 Vogalsuplente: Margarida Rosa Ferreira da Rocha
20 Vogal suplente: Luisa Maria Rodrigues Gonçalves Líma Aparício
Divisão de Salubridade e Limpeza
Presidente do Júri: Ana Rita Alves Silva Mendes Diogo
1o Vogal efetivo: Helder Ribeiro
20 Vogal efetivo: Margarida Rosa Ferreira da Rocha
10 Vogal suplente: Piedade Susana da Silva pina
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20 Vogal suplente: Luisa Maria Rodrigues Gonçalves Lima Aparício
Departamento de Cultura e Juventude
Presidente do Júri: Maria Goreti Ferreira Martins
1o Vogal efetivo: Cipriano Castro
20 Vogal efetivo: Helder Ribeiro
10 Vogal suplente: Carla da Silva Machado
2o Vogal suplente: Sara lsabel Araújo Monteiro da Rocha

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBLTCOS
coNc DO ESP PIO DEVI

UM SISTEMA
MOTOR P .AP

EDOCI2021/51920

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no b6, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara.08.05.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
A) O relatório final anexo à etapa 68, do EDOC/202115'1920, com as propostas que do
mesmo constam;
B) A adjudicaçäo para o Lote I à proposta apresentada pela empresa FASTBIRD RIDES
PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA, com o NIF 515073474, a pagar, enquanto concessionária,
uma renda no valor mensal de 750,00€, correspondendo ao valor total de 27.000,00€+ IVA
a23o/oi

C) A adjudicação para o Lote 2 à proposta apresentada pela empresa BOLT SUPPORT
SERVICES PT, UNIPESSOAL LDA, com o NIF 514858168, a pagar, enquanto
concessionária, uma renda no valor mensal de 851,00€, correspondendo aó valor total de
30,636,00€+ lY A a 23o/o;

D) Aprovar as minutas dos contratos para os lotes 1 e 2 anexas à etapa Z1 do
8DOC12021151920 (onde consta Gestor do contrato alterado face ao inicialmente
aprovado)
E) Autorizar que se proceda à notificação dos concessionários para que procedam à
apresentaçäo dos documentos de habilitaçã0.

PEDI PECIAL tcu
P coM

AH
DA ELIMIT DA DE

EAV .2022
EDOCI2022/16387

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 57, apenas
no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 07,03.2022.'
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Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençoes da Aliança Democrática,
ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 07.03.2022queaprovou o pedido
de emissäo de autorizaçäo especial de circulaçäo para os veiculos pesados com as
seguintes matrículas: auto-grua: 21-PJ-60 e camiöes de carga: 92.VG.88,27.1G.80,4H.54.
OG, 38'F8.53 e 0G.GN-85, para permissäo de circulaçäo no interior da zona delimitada
entre a 41, rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama
(E,N.222)e Av, D, Joäo ll (vLg), para o dia25.02,2022, nos termos informados.

DOP DA TAXA DA VIA

VALOR DE €19.886.00 TDEZANOVE MIL OITOCENTOS E O NTA E SEIS EUROSì. CITADO

E PELO DE

PELA FERROVIAL / ALBERTO COUTO ALVES. LI NHA AMARELA. ACE
EDOCI2022/10130

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 da Câmara:"À Câmara.07,03.2022,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela
ocupaçãodavia pública, pela apreciaçäo do processo e pelo condicionamento de trânsito,
no valor {9 €t9.!86,00 (dezanove mil oitocentos e oitenta e seis euros), solicitado pela
FERROVIAL / ALBERTO COUTO ALVES - LINHA AMARELA, ACE, nos termos informados.

DOP
VAL

ADO P
CONSTRU ION. LDA
EDOC|2022t9094
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no bg, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara, 08,05.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado po.r unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela
interrupçã.o lgJri¡gito por 132 dias, em duas ruas e pela apreciãçäo do processo, no
valor de €19.830,00 (dezanove mil oitocentos e trinta euros), solicitãdo pela FERROVIAL
CONSTRUCCION, LDA, nos termos informados.

tDo AGAM TAXA
DOP

N IT LOR D ol MIL
PELA F /ACA-

8DOCt2022t13410
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 da câmara:"À câmara. 08.0J.2022.,

E
E

^
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa pela

ocupaçäo da via pública, em 1300.00 m2, durante 261 dias, pela apreciaçäo do processo e
pelo condicionamento de trânsito, no valor de €189.260,00 (cento e oitenta e nove mil
duzentos e sessenta euros), solicitado pela FERROVIAL / ACA - LINHA AMARELA, ACE,
nos termos informados.

EMPREITADA FÓRUM CIDADANIA DE LEVER. PROPOSTA DE CO ADICIONAL NO l
8DOCt2022t12305
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o n0 ô1, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 02,03.2022.'
Deliberação:

Deliberado porunanimidade, aprovara celebraçäo do contrato adicional n01, no montante
global de €16,730,64, nos termos informados.

REABILITAÇAo D0 EMPREENDIMENTo PRESA NoVA - cRtJÓ - pEptpo DE pRoRRocAçÃo Do
PRAZO
8DOC12022I11841
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 62, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 16.03.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a prorrogaçäo de prazo, nos termos informados.

POSTURA UNICIPAL DE TRÂNS ITO NA RUA DE SÄO O. UNñO DE UESIAS DE
sANptM. oLtvAL. LEVER E CRESTUMA
EDOCt2022t15't34
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 da Câtmara:"À Câmara, 16.03,2022.,
Deliberaçäo:

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

RAM PROFE DA SILVA -
F DE NDE
8DOCt2022t12407

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 64, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 16.05.2022.,
Deliberaçäo:

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

^
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RA MUNICIP IA DE OLIVEIRA
DOURO

EDOCI2022/13350

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

Despacho do Senhor Presidente da Cêtmara: "A Câmara. 16.03.2022,'
Retirado da ordem do dia.

POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA CABO BORGES - UNIAO DE FREGUESIAS DE
SANTA MARINHA E SAO PEDRO DA AFURADA
EDOCI2022/15488

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 66, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 16.03,2022.'
Deliberação:

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

POSTURA MUNI CIPAL D E TRÂNSIO NAANTI RUA DE FIGUEIREDO- UNñO E FREGUES¡AS
DE PEDROSO E SEIXEZELO
ÊDOCt2022t18523

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 62, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 16,05.2022.,
Deliberaçäo:

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

POSTU MUNICIPAIS DE rnerustro run u DE FREGUESIAS DE SERZEDO E NHO
EDOC/2020t40523

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 68, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 16.05,2022,,
Deliberaçåo:

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

DE UA DA DE FREGU AMUDE
EVI
EDOC/2020t40575

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 6g, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "À Câmara. 16.09.2022.,

RA

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

POSTURA MUNICIPAL DE TRANSITO NA RUA FONTE DOS CASADOS - UNIAO DE FREGUESIAS
DE PEDROSO E SEIXEZELO

ÊDOC12022[4979
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 70, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16,03,2022.'
Deliberaçäo:

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

POSTURAS MUNtCtpAS Oe TRRUSITO UR rneCUeSn pe sÄo rÉtx oR rvlRrunnR
EDOCt2022t4128
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 71, apenas
no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 16.03.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar as Posturas Municipais de Trânsito, nos termos
informados.

MUNICIP SITO NA DOD
EDOCt2022t2097

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 72, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: ,'À Câmara. 16.05,2022,,
Deliberaçäo:

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

Nlc CAST
FREGUE DE GRIJ E E
EDOCt202'l/99548

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 73, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presldenfe da Câmara: "À Câmara. 16.05.2022.,
Deliberaçäo:

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

D
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EDOCnÛn /88470

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o n0 74, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16.03,2022,'
Deliberação:

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

ADITAME

N0

8DOC12021t51532

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o n0 75, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 16.03,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar as Posturas Municipais de Trânsito, nos termos
informados.

PEDID DA REN EOP
ZEDL TELEF

EDOC/202113884

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 76, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 16.03,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1- Indeferir o pedido formulado pelo cocontratante;
2' Enquadrar o presente pedido nas medidas de apoio ao combate à GOV|D.19,
determinadas pelo Município, e em consequência, subsumir.se à deliberaçäo tomada em
reunião de Câmara em 01 de fevereiro e da Assembleia Municipal de 04 dô fevereiro (C),
mais concretamente relativa à execução da tipologia de contratos aqui em análise, quô
determinou a suspensäo das taxas previstas no artigo 12o do RTORM, relativas aos
contratos de estacionamento na via pública, no período que medeia entre os dias
231011202'l e 281021202'1, podendo os respetivos cocontratantes, incluindo o aqui
requerente, solicitar eventual compensaçäo, os termos previstos na deliberaçäo;
3- lnformar o concessionário das deliberaçöes tomadas em 2020, referidas em A e B,
que diretamente afetem a execução dos contratos de concessäo de estacionamento na via
pública;
4' Notificar o cocontratante da decisão que vier a ser tomada,

^
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DA DE

EST ATIVO AS AS E BARES DE
VILA NOVA DE GAIA
EDOCt2021t96972
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 da Câmara: "A Câmara, 16.03,2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal, no sentido dos
Associados da Associaçäo de Concessionários de Praias e Bares de Vila Nova de Gaia,
serem abrangidos pelas medidas de suspensåo temporária e excecional, do pagamento
da taxa das licenças de estacionamento privativo do ano de 2022, no montante de
€1 2.960,00, nos termos informados.

DI MUNICIPAL DE URBANISMO E AMBIENTE
CERTI PROC.0

CERT - UESIAS DE PEDRO CITADO
- coN

8DOC12022I17957

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no ZB, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara.07.03,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Reconhecer, em virtude da conclusäo das obras efetuadas no âmbito do processo no
3183117 e da apresentaçäo dos certificados energéticos, que os prédios sitos na Rua 1o de
maio, freguesia de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, descritos na 1a Conservatória
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob os números 3748 e 374g e inscritos na matriz
predial urbana sob os números 6725 e 6724, loram objeto de uma intervençäo de
reabilitação urbana, para efeitos de isenção de lMT, nos termos da alínea n¡ do ño 2 Oo
artigo 450 (EBF);

2' Aprovar a emissão de certidão, nos termos da minuta anexa à lnformaçäo no
29246121,6 da DMUA;
3' Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situaçäo do edifício
ou fraçäo;
4' Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

CE EFE DE IM 'l-
-UN
MARIA VALGA MARTINS
8DOCt2022t21313
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 79, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:',A Câmara. 07.03,2022.,
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
1' Reconhecer, em v¡rtude da conclusäo das obras efetuadas no âmbito do processo no

974119 e da apresentaçäo do certificado energético n0 SCE256998039, que a fraçäo
autónoma designadas pelas letras "AH", do imóvel sito na Avenida Padre Jorge
Duarte, no 279 e rua sem denominaçäo oficial apoiada na Joäo Silva Pinto, nos 117 e
147, da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, descrito îa 2a

Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o número 6232 . AH e
inscrito na matriz predial urbana sob o número 11059. AH, foi objeto de uma
intervençäo de reabilitação, para efeitos de isenção de lMl, nos termos da alínea a)do
no 2 do artigo 450 (EBF);

2- Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da minuta anexa à Informação no 29334/21,5
da DMUA;

3' Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situaçäo do edifício
ou fraçäo;

4- Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada.

PEDIDO DE CERTIDÄO U PARA EFEITOS DE ISENCAO DE IMI. IMT E lRS. PROC.o
229n0 - C - FREGUESIA DE IDELO. SOLICITADO POR RICARDO NE DA SILVA
OLIVEIRA
EDOC12022t21326

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 80, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 16.0J.2022.,
Deliberação:

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

n0 55/20 e da apresentaçäo do certificado energético no SCE262SB0Zd0, que o
imóvel sito na Travessa Tenente Valadim, no 270, da freguesia de Canidelo,
descrito na 2a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova dé Gaia, sob o número
55554 e inscrito na matriz predial urbana sob o número 3598, foi objeto de uma
intervençäo de reabilitação, para efeitos de isençäo de lMl e tMT, nojtermos das
alíneas a) e b) do n0 2 do artigo 450 (EBF) e de dedução à coleta em sede de lRS,
nos termos da alínea a) do n0 4 e dos nos 5 e 7 do artigo 710 do mesmo Estatuto;2' Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da miñuta anexa à lnformaçäo no
988122,5 da DMUA;

3' Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situaçäo do
edifício ou fração;

4' Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no g3, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara.07,05.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa de
entrada no Parque Biológico nos dias comemorativos, nos termoJ¡nformados,

!Eo=REo94ÇÄo Do pRRzo o rotmeruro oe z'ReVSÃo Do pLANo0rReron cAn
EDOC|2022/19153

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no g4, apenas
no original,
Despacho do senhor Presldenfe da câmara: "À câmara. 11.03.2022.,

CÁN4ARA MUNICIPAL Ata no 06 - Reuníão Pública
De 2I tle março de 2022

FIXA DA TAXA DE
DE LI DE CONST AL DE €290

ENTE FIXA DA DE OB

DA TAXA
URBAN E €4.951

E OIT PROC.o 8,ffim -
CANIDELO. SOLICITADO POR TTAGO SALVADOR TEIXEIRA TALAGAIA
EDOCI2022/18545

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 81, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 0A.09.2022.'
Retirado da ordem do dia.

E REDU DAT
VALOR E TRINT E CIN PROC.0

SIA DE ITADO VILA
EDOCI2022/18553

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 82, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara.09.03,2022,,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar o pedido de redução em 50% do pagamento da taxa de ocupaçäo de espaço
público, no valor de €139,50 (cento e trinta e nove euros e cinquenta cêñtimos), proó.'
8607121- CP, freguesia de Canidelo, solicitado por CONSTRUçöES VILA MÁOR 2,
LDA, nos termos informados.

DE P E NOS
DIAS COMEMORATIVOS
EDOCt2022t10246

E
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Deliberaçao:
Deliberado por unanimidade, aprovar a prorrogaçäo do prazo de elaboração do
procedimento de 2a rev¡säo do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia, pelo
período de 24 meses, nos termos informados.

PEDIDO DE TAXA MUNI DA TAXA DE
STICA E FIXA DA DE LI

-PL- SOLICITADO
ENDIMEN LDA

EDOC12021t92813
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 da Câmara:"À Câmara. 16.0J,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democråtica,
aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa municipal de urbanizaçäo
e da taxa de compensaçäo urbanística e da componente fixa da taxa de emissão de
alvará de licença de obras, Proc.o 3880/21 - PL, freguesia de Canidelo, solicitado por
COTA FRONTAL - EMPREENDIMENTOS |MOB|LÁROS, LDA, nos termos informados.

IDO DE TAXAS LI BITO
ESIA DOD POR

8DOC12021t92816

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 86, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,,A Câmara. 16.03.2022.,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, propôs a reduçäo a 100% por se
tratar de uma empresa de componentes para calçado,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento das taxas
liquidadas no âmbito do Proc.. 6117120- PL, freguesia dê Oliveira do Douro, solicitado
por José Fernandes Cardoso, nos termos informados.

E RED DOP DA PU
ITO D 0 E OLIVE

åDOCt2022t21304
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 87, apenas
no original,
Despacho do senhor Presldenfe da câmara:"À câmara, 16,0s.2022.'
Retirado da ordem do dia.

DO 0
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þl,{Ata n'06 - Reunião Ptlblìca

De 21 de março de 2022

ALGUNS M

DE AC
TRATAMENTO ANIMAL ÍPATAì
EDOCI2022/18611

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

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 16.0A.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de aceitaçäo da doaçäo de bens, feita
por alguns munícipes a este município, para que os mesmos sejam doados à
Plataforma de Acolhimento de Tratamento Animal (PATA), nos termos propostos.

ADE DA FEITA NíCIPES
ORMA DE ODE

TRATAMENTO ANIMAL (PATA}
8DOCt2022t12663
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no Bg, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16.09.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de aceitaçäo da doaçäo de bens, feita
por alguns munícipes a este município, para que os mesmos sejam doados à
Plataforma de Acolhimento de Tratamento Animal (PATA), nos termos propostos.

D|REçÃO MUNtCtpAL DE POLíT¡CAS SOC|ATS
RA oAo ITADO ISABEL

ORNO D
EDOC/2021/19055

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no g0, apenas
no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara, 08,0s.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de estorno de verba relativo à candidatura
de apoio ao arrendamento, nos termos informados.

RA
E REI RBA

EDOCt2021/40997
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 da câmara:"À câmara. 0g,03,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de estorno de verba relativo à candidatura
de apoio ao arrendamento, nos termos informados.

DA

^

PARA SEJAM
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De 21 de março de 2022

DA SILVA
CIA E VE

8DOC|2021t57266
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no g2, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 0g,03,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de estorno de verba relativo à candidatura
de apoio ao arrendamento, nos termos informados,

E DAME ADO

EDOCI2021/16840

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no g3, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 16.05,2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de estorno de verba relativo à candidatura
de apoio ao arrendamento, nos termos informados.

o clT rÂrun SI
LO- ctA

EDOCI2021/93295

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no g4, apenas
no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 16.0s.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de estorno de verba relativo à candidatura
de apoio ao arrendamento, nos termos informados.

ípro E
IN DES URANCA 1.P.. cENTRO DO

t

E

N

PARA APOIO
F DE
VINTE E CINCO EUROSI
EDOC/2021t80277

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no g5, apenas
no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 11.03.2022.,
Retirado da ordem do dia.

^
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no g7, apenas
no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A câmara. 15,03.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

VILA NOVA DE

DE
8DOCt2022t17518

cÀr'4ARA MUNtctpAL Ata n'06 - Reunião Ptiblícu
De 21 de mnrço de 2022

DE P
ARA 8202 E CIN

P BEAT AFE
EDOCI2021/86850

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no g6, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 08,05.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa pela
utilização das piscinas municipais para o ano Ae iOZ't.ZOi2,-no valor de €60b,00
(seiscentos e cinco euros), solicitado por Diana Ferraz, para a fiiha menor Lara Beatriz
da Costa Ferraz, nos termos informados.

TU ctr MONI
CUNHA

ÊDOCt2022t17361

M

{

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no gB, apenas
no original,
Despacho do senhor presidente da câmara:"À câmara, 15.0s.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado- por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

RODRIGUES MALHEIRO
EDOCt2022t17934
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 9g, apenas
no original,
Despacho do senhor presidente da câmara:"À câmara. 15.03.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAlAculDADoR, nos
termos informados.

IDA D
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 103, apenas
no original,
Despacho do senhor presidente da câmara: "À câmara. 15.03.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

cÁN4ARA MUNIcIPAL Atø n'06 - Reunião Pltblíca
De 21 de março de 2022

CANDIDA RA DE APOIO GAIA IDADOR. SOLICI TADA POR GRACINDA I ALMEIDA
SANTOS

EDOCI2022/18090

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

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 15.03.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

CANDIDA RA DE APOIO GAIA SOLICITADA POR CRISTINA PAULA HENRIOUES
FERREIRA DA ROCHA
EDOCt2022t18162
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 101, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 15,03.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados,

C4UDIDATURA DE APO |TADA POR MARIA JOSEFINA DA SILVA
BASTOS PEREIRA
8DOCt2022t18201
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 da câmara:"À câmara. 15.0J,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

DE BE IM
AMORIM

8DOCt2022t18207

DI

DI DE
80OCt2022t18267

RA

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 da câmara:"A câmara. 1s,0J.2022.,

SI
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RIBEIRO

8DOCt2022t18733
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 105, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 15,0J,2022,,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADgR, nos
termos informados.

APO cul
VELOSO ALMEIDA
8DOCt2022t18788
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 106, apenas
no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 1s,0J.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

S
EDOCI2022/19378
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 107, apenas
no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A câmara. 1s.0s.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

CU SO DE
EDOCI2022/19390

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

Foí presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 108, apenas
no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A câmara, 15.03,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado- por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

aaceî"-
%oono"
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 112,apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,,À Câmara. 16.0J.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

C|TADA POR MANUEL SILVA
8DOCt2022t20073
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 1 13, apenas
no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 16.03.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

cÅMARA MUNrcrpAL Ata no 06 - Reunião Ptiblica
De 21 de março de 2022

CANDI DE APOIO GAIA CUI OR. SOLICITADA POR SILVA
8DOC12022I20773

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

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16,03.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR ANTÓNIO NEVES
8DOCt2022t20757
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 1 10, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16,05.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

GA!D1P4T,[JRA pE APot tBEtRo
EDOCI2022/20393

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 11 1, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'A Câmara. 16.0A,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

CAND TURA DE O GAIA CUI soLrcrr POR MARIA MEIDA
8DOC12022I20175

^
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gANprp4IURA pEApot RAMADEU pEsouzA
EDOCI2022/19596

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 114,apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16,0A.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

C4!?IDATURA DE APO R CARLA ROCHA
EDOCI2022/19338
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 da Câmara: "A Câmara. 16.03.2022.,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

CAN TURA DE O GAIA CUIDA soLtcrr ADA POR RAOU EL SOUSA
ÊDOCt2022t19284
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 1 16, apenas
no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara, 16.0s,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

GA
EDOCI2022/19030

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no ll1,apenas
no original.
Despacho do senhor presidente da câmara:"À câmara, 16.0J,2022.,
Deliberação:

Deliberado_ por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

lvn
8DOCt2022t18894
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 1 1g, apenas
no original,
Despacho do senhor presidente da câmara:"À câmara. 16.03.2022j
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIAçSIDADOR, nos
termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 121, apenas
no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 15,0J,2022,,
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, nos termos informados.

CÁ¡4ARA MUNICIPAL Atq no 06 - Reunião Ptiblicø
De 2l de março de 2022

c4lplP^Iqg pE APol
EDOC|2022/18834

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

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 16.03,2022,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

CANDIDA TURA DE APOIO CUIDADOR. ADA POR VALD RO EIRA
EDOCI2022t',t8787
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 da Câmara:,,À Câmara. 16,03.2022,,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GAIACUIDADOR, nos
termos informados.

ÂMer
EIXO NA
ZARANZA
EDOCI2022/18139

+DE

D t0 ITO D
E

IPAL +

IT . ALIC
BRITO

8DOCt2022t17879
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 122,apenas
no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 15.03.2022,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do
Programa Municipal GAIA + INCLUSIVA - Eixo de Àpoio na Carência Económica e
Emergência Social, nos termos informados.

^
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no j24,apenas
no original.
Despacho do senhor Presidente da cämara:"À câmara. 16.0s.2022.,
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, nos termos informados,

VILA NOVA DE

YtfcÅMARA MUNtclpAL Ata no 06 - Reuníão PtÍblìcø
De 2l de mnrço de 2022

DE órvrc PROG +l
ITADO

PINHEIRO

8DOCt2022t18615

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

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 16,09.2022.,
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, nos termos informados.

PEDI to NO IPAL +

ITADO
SILVA
EDOCt2022t18722

NA

P

IA

NO

MID
GAIA + IVA -

o

EDOCI2022/19894

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 11;,apenas
no original,
Despacho do senhor presidente da câmara:"À câmara. 16.0s.2022,,
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, nos termos informados,

ÂMe P +M

MARIA NUNES MARQUES
EDOCI2022/20605

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 126,apenas
no original,
Despacho do senhor presidente da câmara:"À câmara, 16,0J.2022.,
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de apoio económico no âmbito do
Programa Municipal GAIA + INCLUSIVA - Eixo de Apoio na Carência Económica e
Emergência Social, nos termos informados.

PEDID GAIA + I

DE NCIA POR
SILVA
EDOCI2022/20506

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 127 ,apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16.03.2022.,
Deliberação:

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

DOo

pnoc¡o*¡NrospueLDåHçAX?lt,U*'f [råll*oAcrDADANrA

F3'neXanofinalporfotocÓpia,sobono12B,apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:',A Câmara. 09.05,2022,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar a abertura dos seguintes procedimentos públicos:

I'1. Atribuiçäo de direitos de ocupação da via pública para o exercício de venda
ambulante e restauraçäo e bebidas nas festividades de S. João, Sr,a da Saúde, passagem
de ano 202A2023 e S, Gonçal o 2023;

1.2. Atribuição de direitos de ocupaçäo nas Feiras Municipais da Afurada, Arcozelo e
Canidelo, com fundamento no artigo 14.o do Regulamento Municipal do Comércio a
Retalho Näo Sedentário;

1.3. Atribuiçäo de direitos de ocupaçäo e exploraçäo de lojas municipais existentes no
Mercado da Afurada;

1.4. Atribuiçäo de direitos de ocupaçäo da via pública para o exercício da atividade de
restauraçäo e bebidas de carácter sazonal - street food; nos locais que resumidamente se
identificam:
Av. Diogo Leite.4 lugares;
Jardim do Morro.3 lugares;
Avenida da República. General Torres - 2 lugares
Areinho de Avintes. 1 lugar
Areinho de Oliveira do Douro. 1 lugar.

1.5. Atribuiçäo de direitos de ocupação da via pública para o exercício de venda
ambulante de produtos de carácter sazonal, com iundamento no no 2 do art.2go do

^
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regulamento municipal aplicável, pelo período de outubro de 2022 a fevereiro 2023, nos
locais que resumidamente se identificam:
Av. Diogo Leite.4 lugares;
Rua Raimundo de Garvalho. 1 lugar;
Centro Cívico. 1 lugar;
Jardim do Morro . 2 lugares;
Av. da República. 1 lugar;
Santo Ovídeo. I lugar.
2. Aprovar os programas de procedimento anexos na etapa 1 do EDOC/2022I19291
3. Aprovar a indicaçäo dos elementos que constituem o júri dos procedimentos:

Presidente. Maria José Necho;
Vogais . Sara Fernandes;

lsabelCosta;
lsabel Moreira;

Suplente . Fátima Colaço.
4. Aprovar a publicitaçäo do agendamento dos procedimentos aprovados no sitio
institucional do Município na internet e no Balcäo do Empreendedor.

REALIZACAO UM MERCADO MULTIFACETADO. COM STREET FOOD. ARTE
E ESC NO MO N

SOLIC POR PAUSAS E FOLGAS. LDA
EDOCt2022t6453
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 12g, apenas
no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 08.0s.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. O deferimento do pedido da requerente, Pausas e Folgãs, Lda, sob a marca RUA. Street
Food Market, pgra a realização de um mercado multifacetado, com street food, arte urbana
e atividades culturais, no Jardim do Morro, com periodicidade mensal, com o objetivo de
reunir vários equipamentos de street food e outros agentes económicos, designaäamente
artesäos, nas seguintes datas:
14 a 17 de abril; 20 a22de maio;16 a 19 de junho; 15 a 17 de julho; 18 a2lde agosto e 16
a 18 de setembro, sempre no. horário compreendido entré as 10h00m e aj22h00m.,
licenciando'se_ a ocupaçäo no local e datas ieferidas, para a realizaçäo do evento ,,Rua.

Street Food Market", condicionando-se a emissäo da licença de oiupaçäo do espaço
público à observância das condiçoes indicadas pelos serviçoi auscultadoi, a saber:' 

'
a) Näo pode haver ocupação para além dos espaços de caminho empedrado;
b) Aprese.ntação de uma planta com a localização dos equipamentos, para poder ser feita
uma avaliação do ímpacto causado pelo evento, tendo em conir o artigo 70 do
regulamento;
c)Cumprimenjo d9 Regulamento de Espaços Verdes aprovado em Diário da Republica 2a
serie, no157, de 16 Agosto de ?018, designadamente o previsto nas alíneas ä¡ . i¡ oo
número 1 do artigo 5.0 e número 3 do artigo 7.0;

d) As datas apontadas poderem ser ãlteradas caso se verifique a necessidade de
ocupaçäo do espaço por eventos promovidos pelo município;

^
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2. A reduçäo em 50% do valor das taxas que exceda os 50,00 €, com fundamento no
disposto na alínea c)do n.1 do artigo 17.0 do RTORM,

CENTRO DE DIMENT
DA AN AS COM DE DOWN
(DUZENTOS E SESSENTA EUROSI
8DOCt2022t20473
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 130, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 11.0J.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa pela
utilizaçäo de 5 quartos triplos da unidade de alojamento do centro de alto rendimento
para a seleçäo de futebolda ANDDI- PORTUGAL, para atletas com Síndrome de Down,
no valor de €260,00 (duzentos e sessenta euros), nos termos informados.

DEP DES ELE O MUNI NOV
ED LDA

DO NO
(QUINZE MIL EUROS)
EDOC/2020t16448
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 131, apenas
no original,

Despacho do senhor Presidenfe da câmara:'À DMAF. À câmara. 2s.02,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado.por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia e STRONGSdEED UNlpEssORt, LDA, para apoio
financeiro e näo financeiro à realização do evento "PoRToGAIA GRANFoT,¡rio - 2ti22",
no montante de €15.000,00 (quinze mil euros), nos termos apresentados.

MUN
'EST lAs

RDE VAL

EDOCt2021/90464

Ata no 06 - Reunião Ptiblicø
De 2l cle mnrço de 2022

toE

€1N

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 132,apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:'À Câmara, 25.02,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela
utilizaçäo da piscina municipal de Vila d'Este, aos alunbs da R'caãemia Sénior de daia,
durante o ano letivo de 2021t2022, com efeitos a partir de janeiro de 2022,n0 valor de
€3.487,50 (três mil quatrocentos e oitenta e setä euros e cinquenta cêntimos), nos
termos informados.
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DE ATRI TICA DE AÏIVIDADES
EXERCER FORA E DU A BALNEAR
EDOCI2022/10793

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o n0 133, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 16.05.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Autorizar a abertura de procedimento com vista à atribuiçäo de licenças para atividades
de formaçäo em modalidades desportivas aquáticas, suportadas em corredores próprios
situados nas águas balneares de Canide Norte, Canide Sul, Valadares Sul e Aguda, durante
o ano de 2022,nos termos e condiçöes previstos no Programa do Procedimento em anexo
ao EDOC/2022110793;
2, Aprovar a nomeaçäo da comissäo técnica de avaliação das candidaturas a que se refere
o artigo 16.0 do Regulamento Municipal de Gestão das praias.

GAIURB - URBANISMO E HABIT ,EM
DE REIRA LEAL O DA HAB

FREG
SANDIM. OLIVAL. LEVER E CRESTUMA
EDOCI2022/19630

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 134, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 10,03.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar o despejo de Paulo Jorge Pereira Leal, arrendatário da habitaçäo sita na Rua
Teotónio Pinto da Costa, SCave ES, Lugar de Arnelas, da Uniäo de Freguesias de
Sandim, Olival, Lever e Grestuma, nos termos informados,

DESP OS DE ARREN
DO CENTRO co. Bloco F N0 233. 10 ESO DA FREGUESIA DE ERZEDO

EDOCI2022/19898

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia, sob o no 135, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 10.03.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençÕes da Aliança Democrática,
aprovar o despejo de António Santos de Oliveira, arrendatário da habitação sita na
Travessa do Centro Hípico, Bloco F, no 233, 1o Esq, da freguesia de Serzedo, nos termos
informados,

^
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DIVERSOS

Foi presente o RESUMO DÁR|O DA TESOURARIA, que se anexa no final por fotocópia sob o no 136,
apenas no original.
Deliberação:

A Câmara tomou conhec¡mento.

0 Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues, deu início à INTERVENçÂO DAS
MUNíCIPES:

Maria Alves de Carvalho . Referiu-se às árvores existentes na Avenida Sacadura Cabral, Miramar, freguesia de
Arcozelo, dizendo que as mesmas estäo a perturbar a sua habitaçä0, causando sombra nos seus terrenoð e queda
de folhas.

Edna Ferreira Pedrosa - Referiu-se a uma habitação que possui em Olival, dizendo que no Lugar do Ameal existe
um lavadouro em funcionamento, o qual ameaça ruína e que näo possui qualquer vedaçä0, tenðo ocorrido no local
alguns acidentes com viaturas, Solicitou a recuperaçäo do referido lavadouro e a colocaçäo de uma vedaçäo no
mesmo, de forma a evitar acidentes futuros, Disse que a freguesia de Olival está esquecidae que as estradas estäo
em péssimas condiçöes de conservaçä0,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, relativamente à intervençäo da munícipe
Dona Edna Ferreira Pedrosa, disse ser uma questäo da responsa¡¡ÍOaOe da Junta de Freguesia dé Sandim, Olival,
Lever e Crestuma, porque os lavadouros não são da responsabilidade da Câmara Munic-ipal, contudo, a questão
colocada, será reportada à Junta de Freguesia,
No que diz respeito à intervençäo da munícipe Dona Maria Alves de Carvalho, disse tratar-se de plátanos existentes
na Avenida Sacadura Cabral, em Arcozelo, onde a Câmara tem feito alguma manutençã0, porque se os mesmos
forem cortados, a Câmara será julgada porìsso, Que os plátanos lançãm muita folha e a Câmara näo se pode
comprometer abater os plátanos na Avenida Sacadura Cabral, pelo que, existe uma soluçäo integrada, que consiste
na manutençäo das árvores existentes no local, contudo, será reforçada a poda no local de fórma a minorar as
consequências,

Nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas e 10 minutos, o Senhor Presidente da Câmara, declarou

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

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

devidas alteraçöes, bem como do n.o 1 do art.o l1.o do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,

aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de 2021.10.1g.
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, Diretora Municipal de Gestäo e Finanças e Secretária da

0 Presidente da Câmara,

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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