
VILA NOVA DE

N6 TICT
CÅMARA MUNIcIPAL

ATA N.O 07

REUNTÃo pÚBLtCA DE CÂMARA REALTZADA NO SALAO NOBRE DOS PAçOS DO

CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA EM 04 DE ABRIL DE20/22

PRESENTES:

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

AUsÊNcAs JUSTIFIcADAS Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART.. 39 DA LEI N.o tstzolS
DE12 DE SETEMBRo, cOM AS DEVTDAS ALTERAçöES:

- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal

PRESIDIU À RTUruNO:

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

SECRETARIOU A REUNñO:

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

HORA DA ABERTURA: 15 horas e 06 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: l6 horas e 24 minutos.
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CAMARA MUNICIPAL Atø n" 07 - Reunìão Ptlblica
De 04 de øbril de 2022

PRESIDÊN
APROVACAO IVA DAATA NO 06 DE CÂMARA EM 21
DE MARCO DE 2022
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no
original,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 06 da reuniäo pública de
Câmara realizada em 21 de março de2022.

GAIAAPREN +. RELATÓRO DE ATIVI 10 PERíODO - ANO LET lvo2021n022
EDOCn022t21691
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "A Câmara. 24,03.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o relatório de atividade 10 Período, ano letivo
2021 12022 do Gaiaprende+, nos termos a presentados.

NTO DE
DOS

soltctT PELO CENTRO DE OLHIMENTO DA S O PILARD

EI DA Ão oe

8DOCt2022t22591
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: "À Câmara, 21.05,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa
municipal referente à ligaçäo de sistema de deteçäo de ¡nôêndios à centralde alarmes
dos Bombeiros Sapadores, desde setembro de 2021até dezemb ro de 2}Zl,solicitado
pelo Centro de Acolhimento da Serra do Pilar, nos termos informados.

RA ,,
L

NO DA TEIXEI
EDOC|2021/34665
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "A Câmara,29.03.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a doaçäo e integração da escultura ,,Uma 
euestäo

de Tempo" da autoria de lsabel Cabral e Rodrigo Cabral no acervo da Casa Museu
Teixeira Lopes, nos termos informados

ffi#
Cenlficãdo
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MUNICIPAL DE

DE ABRIL DE LI
DOS COM NTES

ED0C/2022l3306
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "À Câmara. 29.03.2022,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do auditório municipal de Gaia,
para a realizaçäo de um concerto solidário a ter lugar no dia 09 de abril de 2022,
solicitado pela Liga dos Combatentes, nos termos informados.

RELATÓilO oe exrcuçeo nuun- oo pr-Ruo or cesrÄo oe RIscos. oe coRRupüo e

8DOC12022t25684
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara.29.03,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o relatório de execução anual do Plano de Gestäo
de Riscos, de Corrupção e Infraçöes Conexas e de Conflitos de lnteresses, referente a
2021, nos termos informados.

PloPosTA pE cRtAÇÄ nonlznçÄo
EDOCt2022t26579

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

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. J0,0J.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de criação da Comissäo de
Acompanhamento e Monitorizaçäo da lmplementaçäo e Deseñvolvimento do euadro
de Competências, nos termos apresentados,

D DA
ED0C/2020t47574
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. A0,03,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, revogar e autorizar o estorno e descabimento da verba,
sendo a mesma parcialmente utilizada no ED0C/2022126432, nos termos informados.

E
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CANCELAM ENTO DA ICAO DO FESTIVAL DDD 2O2O . AP DE CABIMENTO DE

€12.()()O.()() (DOZE MIL EUROS) PARA FAZER FACE AOS CUSTOS INERENTES AO
CANCELAMENTO

ãDOC12022t26432

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

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara.29.03,2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o cabimento de €12 000,00 (doze mil euros), no
sentido de fazer face aos custos inerentes ao cancelamento da edição do Festival DDD
2020, que não se pode concretizar após a declaraçäo do estado de emergência de
saúde pública, que obrigou ao encerramento de instalaçöes e à suspensäo de todas as
atividades culturais, nos termos informados.

PÚBLICA DE S PARA I

BITO 1 ESSO HABI
IT

DE EDITAL DEP
EDOCl2022l4851
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.90.03,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Edital devidamente retificado, bem como e, ainda,
face à natureza e impacto das alteraçöes propostas e procurando promover a maior
transparência e concorrência neste Edital, aprovar que o prazo para
apresentaçäo de propostas seja prorrogado por mais 10 (dez) dias, devendo
divulgar.se as alteraçöes efetuadas, logo que aprovadas, nos meios de comunicação
institucionais do Município.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia Municipal,

TIP - INTE
NOV DO EM

SUB23@S UPERIOR.TP
EDOCn022t8618
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 1, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. J0,0J.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboraçäo a celebrar entre Tlp -
TRANSPORTES INTERMODAIS DO PORTO, ACE e o Município de Vila Nova de Gaia,
tendo em vista o Andante .PASSE 

SUB23@SUPERIOR.TP, nos termos apresentados,
ratificando os pagamentos processados desde janeiro de2022.

Atø n" 07 - Reunìão Ptiblics
De 04 de abril de 2022

ADE

fr

N0 - COMPON
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8DOC12021t54477

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

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 30,03,2022,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Prorrogar o prazo para prestaçäo de caução pelo período inicialmente concedido para
o efeito, tendo o adjudicatário agido diligentemente;
2. Aceitar os documentos de habilitaçäo, referentes ao subempreiteiro, apresentados após
o prazo para o efeito;
3. Conceder um prazo adicional, de 5 dias, para que o adjudicatário supra as
irregularidades verificadas nos documentos de habilitaçäo, designadamente para
apresentar:

- Traduçöes legalizadas dos documentos que näo se encontrem em língua portuguesa;
- Registo criminal da empresa subcontratada válido;

PROGRAMA GAIA+INCLUSIVA - EIXO DE APOIO AO ARRENDAMENTO: CABIMENTO DE
€800.000.00 O ANO DE2O22
8DOCt2022t12710
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara.30.03,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o balanço da gestäo realizada pelo Eixo de Apoio
ao Arrendamento e cabimento de €800 000,00 para o ano de 2022,relativo ao Programa
Gaia + Inclusiva - Eixo de Apoio ao Arrendamento, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDrcOS
REFORM DA REDEVÉRIA E PEDONAL DA ESTRADA DA RAINHA. RUA DAS PEDRINHAS

f
TICO DE

DO PRAZO PARA

cAs DO REG RZEDO

NEVES. LDA'
EDOCI2022/19843

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, 26,0J.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, indeferir a impugnaçä0, nos termos e com os fundamentos
que constam na informaçäo INT-cMvNGl2ÛzzlT402 de 2s-03'2022.

ADMIN RADAH
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DIREçAO MUNTC|PAL DE GESTÃO E FTNAN
{

DOP

NOS DIAS 08 E 09 DE SOLICITADO PELA

ED0C/2022l8339
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. 23.03.2022,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de
taxas de utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €1.150,71 (mil cento e
cinquenta euros e setenta e um cêntimos), ou seja, valor de €770,50 (setecentos e
setenta euros e cinquenta cêntimos), para deslocaçäo a Portimäo, nos dias 08 e 09 de
março de2022, solicitado pela Associaçäo Desportiva Modicus de Sandim, nos termos
informados.

DOP DE VIATURAS
NOVALOR E VINTE E

ITADO PELA

8DOCt2022t15745
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara:'À Câmara, 23,0J.2022,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €225,23 (duzentos e vinte e cinco
euros e vinte e três cêntimos), para deslocaçäo a Agueda, no dia 09 de março de2022,
solicitado pela Escola Secundária lnês de Castro, nos termos informados.

ENTO

E SESSENT

soLrcrr PELO FUTEBOL CLU DE GAIA
ãDOCt2022t19221
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.25,03.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 70% do pagamento de
taxas de utilização de viaturas municipais, no valor total de €227,69 (duzentos e vinte e
sete euros e sessenta e nove cêntimos), ou seja, o valor de €124,38 (cento e vinte quatro
euros e trinta e oito cêntimos), para deslocação a Viana do Castelo, no dia 12 de março
de 2022, solicitado pelo Futeboì Clube de Gãia, nos termos informados.

^
aaceÍ*^

\oono"
Cenlflcado
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PEDIDO DE ISENçÄO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAçAO DE VIATURAS MUNICIPAIS.
NO VALOR TOTAL DE

NTIM PARA
07, 08. 09, 10. 11. 14. 15. 16, 17. 21, 22, 23, 24 E 25 DE FEVERETRO DE 2022. SoL|CITADo PELA
SANTA CASA DA MISERCÓRD|A DE VILA NOVA DE GAIA
EDOCt2022t4581

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o n0 18, apenas
no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara.28.03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €961,98 (novecentos e sessenta e
um euros e noventa e oito cêntimos) para deslocaçäo à Academia de Música de Vilar
do Paraíso, nos dias 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17 , 2'1, 22, 23,24 e 25 de fevereiro de
2022, solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia, nos termos
informados.

DE VIATURAS MUNI

E NOVE
PEDRO 2022 SOLICITADO PEL

JOVEM ALMEIDA GARRETT

EDOC|2022/18563
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 28,03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de
taxas de utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €309,88 (trezentos e nove
euros e oitenta e oito cêntimos), ou seja, o valor de €181,92 (cento e oitenta e um euros
e noventa e dois cêntimos), para deslocação a Säo Pedro do Sul, no dia 12 de março
de2022,solicitado pelo Clube Jovem Almeida Garrett, nos termos informados,

ISE ENTO
NO

,12 DE
ADO SE GARRETT

EDOC|2022/19165

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "À Câmara. 28,0J.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €83,19 (oitenta e três euros e
dezanove cêntimos) para deslocaçäo à Escola Secundária de Canetas, no dia 12 de
março de 2022, solicitado pela Escola Secundária Almeida Garrett, nos termos
informados.

Atq n" 07 - Reuníão Públicu
De 04 de abril de 2022 d

DE

IME

DE

E
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CANDIDATURA A FINANCIAMENTO EQ.LINHA BEI NORTE.O5.4943.FEDER.OOOO26

REABILITAçAO DE EDIFÍCIOS - REABILITAR PARA INCLUIR.2A FASE
8DOC12022|23178

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 21, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "À Câmara, 22,03,2022,'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade nos termos informados, aprovar a apresentaçäo da
candidatura a financiamento EQ-L|nha BEl, com o seguinte financiamento:
Custo Total: 615 499,52€;
Valor FEDER: 479 613,27€,

Valor do Financiamento: 127 1 32,36€.
Mais foi deliberado submetero presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

HA BEI N

8DOC12022t24357

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 22, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "A Câmara. 29.03,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, aprovar a apresentaçäo da
candidatura a financiamento EQ-LInha BEl, com o seguinte financiamento:
Custo Total: 369 860,55€;
Va lor FEDER: 222 526,88€
Valor do Financiamento: 138 994,03€,
Mais foi deliberado submetero presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

RAAFI 40

8DOC12022t24620

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presldenfe da Câmara: "À Câmara, 29.0J,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, aprovar a apresentaçäo da
candidatura a financiamento EQ-L|nha BEl, com o seguinte financiamento:
Gusto Total: 4 009 945,32€;
Valor FEDER: 3 174 154,07€,

Valor do Financiamento: 803 Z0B,BB€.

Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

aa

&

- REABILITAR
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CANTINHO DIGITAL - APROV DA CONTRIBUICAO PRIVADA
EDOCnÛz2t12453
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 24, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara, 17,02,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a contribuiçäo privada, nos termos informados.

HASTA PÚBLICA PARA VES DE

GUESIAS DE PEDROSO E

EDOCI2022/26609

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 25, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presldenfe da Câmara: "A Câmara. 30.03,2022.'

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, perguntou se o prédio urbano referido é o edifício
onde se localizava a antiga junta de freguesia,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse se tratar do edifício devoluto,
ao lado do antigo quartel dos Bombeiros,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Gancela Moura, disse que a traça do edificio näo é de muita valia,
mas às vezes existem imóveis de interesse municipalque têm menos qualidade do que aquele que é, hoje,
presente a reuniäo de Cåmara, Perguntou se näo foi colocada a hipótese de, em vez de se colocar em hasta
pública, porexemplo,lazer a instalaçäo de algum serviço público no edificio ou se foi dada uma finalidade
diferente, Disse que a informaçäo é apenas técnica e para se chegar a esta decisã0, de certeza que houve
uma ponderaçäo anterior, relativamente a esta questã0,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que foram feitas duas
abordagens prévias: a primeira abordagem à junta de freguesia, no sentido de ali instalar, por exemplo, um
espaço cidadä0, mas essa hipótese revelou ser pouco interessante, porque a junta de freguesia solicitava
-que, para que tal acontecesse, houvesse uma reabilitação integral do edifício por parte da Câmara Municipal.
Que se colocou uma segunda hipótese, negociada, por escrito, com os Bombeiros Voluntários dos Carvalhos
e concluiu-se que os Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, neste momento, têm uma concentraçäo de
esforços na construçäo de uma clínica na sua atual sede e, para haver crescimento, seria na zona doantigo
parque de estacionamento, onde os bombeiros têm um terreno significativo, Que o valor da reabilitaçáo
daquele imÓvel, que apresenta claros sinais de degradaçä0, levou a que se ponderasse disponibilizar o imóvel
para a criação de alguma atividade que, do âmbito privado, pudesse vir ali a ser construida, Que a Câmara
ao ficar com o imóvel, näo possui condiçöes financeiras para uma reabilitaçäo integral, Que os serviços
públicos, nomeadamente, o espaço cidadão e a clínica, estão enquadráveis nas aiuais instalaçöes dos
Bombeiros, Que a Câmara entendeu abrir o procedimento de hasta pública e tentar colocar no mercádo, para
ver como ele reage.

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar o procedimento de hasta pública, com vista à
alienação em Hasta Pública do prédio urbano sito na Rua Gonçalves de Castro, no 125,
na Uniäo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, bem como, aprovar as minutas anexas
à etapa I do EDOC/2022126609, nos termos informados.

f
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PÚBLICA PARA ALI
NA RUA DOS MISS CLATERIANOS. NA UN DE FREGUESIAS DE SERZEDO E

PEROSINHO

8DOC12022126352

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 26, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara,30,03,2022,'
0 Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha Pereira, disse que, pelo que percebeu nesta
questä0, houve uma mudança de eshatégia da Câmara Municipal, ou seja, era prevista a aquisiçåo de

alguns terrenos para desenvolver alguns empreendimentos e colocá-los no mercado de arrendamento.
Que, neste caso, como se trata de um lote para construção multifamiliar e numa freguesia localizada na
área urbana, perguntou se näo faria algum sentido utilizar este terreno para fazer essa promoçäo para, à
posteriori, colocar no mercado de arrendamento, contudo, verificou, pela resposta no ponto anterior que,

neste momento, existe uma mudança ou uma alteraçäo ao que inicialmente se tinha pensado, Que a sua
pergunta é se a Câmara vai colocar todos os ativos que tem, em termos de terrenos, à venda, para dessa
forma, por um lado, obter proveitos e, por outro lado, estimular que alguns privados possam fazer o trabalho
que a Câmara poderia fazer e que poderia ser mais moroso.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que, nesta situaçä0, existem
caminhos distintos, ou seja, a primeira prioridade do Município foi o lançamento de uma consulta ao
mercado para aquisiçäo de casas construidas de raiz ou de casas reabilitadas, para disponibilizaçäo ao
mercado de arrendamento. Que, nessa situaçä0, existe um edital até 70 milhöes de euros, dos 140 milhöes
de euros que a Câmara possui, para adquirir aquilo que se venha a revelar interessante e é, nessa primeira
prioridade, que a Câmara se situa, Que, depois, houve dois caminhos complementares que a Câmara
seguiu, isto é, um que já foi seguido há cerca de 15 dias atrás, com a assinatura de um contrato de
delegaçao de competências com a Gaiurb, para que esta avance com um projeto arquitetura e de
especialidade para o lançamento de habitação de raiz em alguns terrenos emblemáticos, nomeadamente,
no terreno dos Arcos do Sardão que, pela sua localização e, pelo facto de estar a conviver com uma
urbanização de "luxo", a Quinta do Sardä0, e pela sua centralidade, justifica que a Cåmara convide gente
com reputaçã0, para construir um modelo específico, Que o outro caminho, foi preparado desde o ano
passado, com o levantamento de terrenos detidos pelo municipio, mas que a Câmara reconhece ser
impossível dar a mesma atençäo no sentido de preparaçäo de procedimento em tempo útil, ou seja, a
tempo de a Câmara poder usufruir do dinheiro.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar o procedimento de hasta pública, com vista à
alienaçäo em Hasta Pública do lote 37 do loteamento com alvará no 12/1999, na Rua dos
Missionários Claretianos, União de Freguesias de Serzedo e Perosinho, bem como,
aprovar as minutas anexas à etapa 1 do EDOC/202A2æ52, nos termos informados.

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

PÚB 17 E 42D AL DA
NA ESIAS D V

8DOCt2022t26231
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 50.0J.2022.,
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, autorizar o procedimento de hasta pública, com vista à
alienaçäo em Hasta Pública dos lotes nos 9, 17 e 42do loteamento municipal da Quinta
da Pála, Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, bem como, aprovar as
minutas anexas à etapa 1 do ED0C/2022126231, nos termos informados.

CEDÊNC|A GRATU

ENTRE AS RUAS DE REMAR E CARREI
FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOCI2021/94946

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 28, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "À Câmara, 30,03,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
A - aceitar a cedência gratuita, para integraçäo no domínio público municipal, da seguinte
parcela de terreno, destinada à reformulação da rede viária e pedonal da Rua de Tabosa e
Rua Rio do Lobo, entre as Ruas de Remar e Carreira na uniäo de freguesias de Pedroso e
Seixezelo:
' parcela com a área 61,00 m2, sita na Rua de Tabosa na UF de Pedroso e Seixezelo,
descrita na segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o
número 7877 - Pedroso e inscrito na matriz rústica sob o artigo 6579 R, identificada na
planta de cedências como parcela 1, com o valor atribuído de € 1.134,60 (mil, cento e trinta
e quatro euros e sessenta cêntimos)
B . aceitar que o Município se comprometa a:

I ' efetuar as obras previstas no projeto da via, nomeadamente: efetuar o corte do
talude, executar o passeio, incluindo lancil de remate e instalar uma meia cana;
ll 'a contabilizar esta cedência num futuro aproveitamento do terreno sobrante.

REUSÃO pE PREçOS 2021 - STRONG CHARON
EDOCI2021/49155

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. J0.05.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, deferir parcialmente, o pedido de atualizaçäo de preços em
0,49o/o sobre 93% dos preços unitários contratuais (relativos à mäo de obra), nos termos
informados.

O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar entrou na reunião de Câmara.

{
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PROTOCOLO OPEN HOUSE PORTO 2022
åDOC12022125354

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 30, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "À Câmara,30,03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo OPEN HOUSE PORTO 2022, a celebrar
entre a Associação CASA DA ARQUITETURA, o Município de Matosinhos, o Município
do Porto, o Município de Vila Nova de Gaia e o Município de Maia, nos termos
apresentados.

AGRUPAMENTO DE

CELEBRAR ENTRE A DIRE to CAMIN
O MUNIC DE VILA

T POS C
EDOCI2022/24860

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 31, apenas
no original,
O Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha Pereira, disse que, pela análise feita ao
documento, se verifica que estão previstos seis eventos para Vila Nova de Gaia, pelo que, perguntou se
já estäo definidos os locais e as datas para a realizaçäo dos mesmos,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que ainda näo existe a
definiçäo dos locais, que os eventos tenderão a ser descentralizados, pelo que, näo seräo de forma
monolítica assumidos num só espaço central, mas a sua gestão depende da efetiva adesäo dos
municípios que, neste momento, estão envolvidos e na calendarização que vai ser feita.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 50.03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo para constituição de agrupamento de
entidades adjudicantes a celebrar entre a Direçäo Geral do Património Cultural, o
Município de Gaminha, o Município de Chaves ã o Município de Vila Nova de Gaia,
tendo em vista a celebraçäo de contratos para a implementação da Operação Tempos
Cruzados, nos termos apresentados.

HUMANA
GAIA E

VIGI
EDOCt2022t9746
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, 50.0A.2022.,

^
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o ad¡tamento ao contrato para 1 vigilante para o
Parque Biológico, no horário das 00h00 às 08h00 TDA, no valor total de 33 080,82€ +

lVA, bem como, a respetiva minuta de aditamento ao contrato, nos termos informados,

DIREçÃO MUNIC|PAL DE CONT RATAçÃO PÚBLrcA
..SUBSTITU DE

CA DA ESCOLA
ANDORINHO ESCOLA

LUIS M

NASC OLIVEIRA NHO'' - GARANTIA BAN
DE 10%

8DOCt2022t24916
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 33, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presldenfe da Câmara: "À Câmara, 26.03,2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar, no Lote 3, a substituiçäo dos décimos a reter
aquando dos pagamentos, em valor correspondente a 5% do preço contratual, por
garantia bancária, visto que o adjudicatário prestou esse documento em valor
correspondente a 100/o do preço contratual em vez dos 5Yo exigidos e,
consequentemente, aprovar a alteraçäo, nessa matéria, à minuta do contrato, nos
termos informados.

coNcuRSo DE coNcEÇAO CRIR lvlUSeU - RlvlsleNte - oocuMeNtos oe HRglLtrRçÃo
EDOCI2022t5010
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas
no original.

Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "À Câmara, 50.0A.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
a) Aceitar os documentos de habilitaçäo e justificaçöes apresentadas pelos concorrentes
identificados nas alíneas a) a e) do ponto I da informaçäo anexa à antecedente etapa do
EDOC|2022/5010 e consequentemente se emitam as RED's para pagamento dos prémios
de participaçäo devidos;
b) Conceder o prazo de 5 dias úteis a cada um dos concorrentes identificados nas alíneas
a)a c)do ponto lle nas alíneas de a)a e)do ponto lllda referída informação anexa à etapa
11, do EDOC|2022/5010, para que os mesmos se pronunciem, querendo, ao abrigo do
direito de audiência prévia relativamente aos documentos de habilitação em falta ou dos
motivos de os terem apresentado fora do prazo, sob pena de perderem em definitivo o
direito ao prémio de participação, em conformidade e nos termos do n,o 3 do artigo 860
CCP;

f
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c) Gaducar o direito ao prémio de participaçäo em definitivo relativo aos concorrentes
identificados nas alíneas a)a s)do ponto lV da citada informação constante da etapa 11,

do ED0C/202215010, face à ausência, até à presente data, da apresentaçäo dos
documentos de habilitaçäo ou de qualquer justificaçäo para o efeito.

AOUISICÄO DE GÁS NATURAL PARA EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
8DOC12022126649

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 35, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presldenfe da Câmara: "À Câmara, 30,03,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
a)Tomar conhecimento do teor da informação anexa ao EDOC/2022â6649, dando.se nota
das circunstâncias que se têm vindo a suceder e que têm impossibilitado a celebração de
novo contrato para aquisição de gás natural para os vários equipamentos municipais:
b) Autorizar o procedimento ao abrigo de ajuste direto por critério materialassente
na aquisiçäo do gás indexado à tarifa variável em funçäo do preço de custo de
mercado Title Transfer Facility (também designado por TTF), ao
invés da tarifa fixa, por urgência imperiosa e pelo tempo estritamente necessårio à
tramitaçäo e celebraçäo, num futuro próximo, de um contrato mais estável e com maior
prazo de vigência, cujo período de duraçäo se estima em 6 (seis) meses, que se
entende ser o tempo necessário à tramitaçäo de um concurso público com
publicidade internacional,

DAMENTO 10 RÉDIO U
331 333 E 337

DA AFU
PELO VALOR MENSAL DE €8.565.00 IOITO MIL OUINI{ENTOS E A E CINCO EUROSì.

{

D

LI

418 UN IAS DE

DENDO DOS IONAM
AOV DOP AO VALOR 3E4E

32

EDOCt2022t26768

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara.30.09.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, aprovar e submeter a deliberaçäo
da Assembleia Municipal, o seguinte:
a) autorizar o Município a tomar de arrendamento 10 (dez) lugares de estacionamento,
com uma área aproximada de dez metros quadrados cada, situados na subcave (piso -
2)e os pisos 1, 3 e 4, com uma área de quatrocentos e oitenta e nove metros quadrados
(piso 1)e mile sete metros quadrados (pisos 3 e 4), todos do prédio urbano composto por
edifício de 14 pisos, subcave, cave, rés-do-chäo, galeria, nove andares e um recuado,
destinado a serviços,sito na Avenida da República, números 313,917,331,333 e 337 e
Rua Cabo Borges, números 41e 45, uniäo de freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da
Afurada, descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob

fr
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o número 3998 - Santa Marinha e inscrito na matr¡z sob o artigo U6845, pelo valor mensal
de € 8.565,00 (oito mil quinhentos e sessenta e cinco euros), correspondendo, € 350,00 ao
valor dos dez lugares de estacionamento, € 3.375,00 ao valor da renda do piso 1 e €
4.840,00 ao valor da renda dos pisos 3 e 4 e pelo prazo de 32 meses, näo renovável, com
inicio a 01 de maio de2022e término a 31 de dezembro de2024;
b)aprovar a respetiva minuta, anexa à etapal do ED0C/2022126768,

DIREçAO MUNTC|PAL DE GESTÄO DE PESSOAL E CARRETRAS
TRABALHO SU PLEMENT AR 2022
5'DOC12022/,14242

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. 21.03,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar que, nos termos da alínea b), do n0 3, do artigo
1200 da Lei n0 3512014, de 20 de junho e artigo 2270 da Lei n0 712009,de 12 de fevereiro,
os limites da duraçäo de trabalho suplementar sejam, para esta situaçäo concreta,
ultrapassados, até ao limite de 60% da remuneraçäo base das trabalhadoras Marta
Ferreira de Castro e Susana Alexandra Couto de Jesus, nos termos informados.

D|REçAO MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTURAS E ESpAçOS PÚBLrcOS
MUNICIP NA ENTRE A

GARRETT E A TRA ABEL SALAZAR - FREGUESIA DE ¡RA DO DOURO
EDOCI2022/13350

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

Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara:'À Câmara. 30.03.2022.,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, propôs a aprovaçäo da postura
municipal de trânsito, contra o parecer técnico apresentado,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito.

MUNI rnnnsr DE

EDOC|2022/10078
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Cêtmara: "A Câmara, 29.03,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos termos
informados.
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{
POSTURAS MUNICIPAIS DE O NA FREGUESIA DA MADALENA
8DOC12022I18522

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:"À Câmara,28,03,2022.'
Deliberaçäo:

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

PEDIDO DE EMI P OS VEíC
20-70-

89.31.RD
NO INTERIOR DA NDA DE SANTO

16
DE JUNHO DE 2022
EDOC12022123290

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 41, apenas
no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara.28.03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar o pedido de emissäo de autorizaçäo especial de circulaçäo para os veículos
pesados com as seguintes matrículas: 20-70-PR, 80-63.TF, 44.38.QG, 04.CQ.09, 92.58.
PB' 46'1s'QF, 83.D8.70, 13-61-Ql, 89-31-RD, 63-DF-25 e 80'XV.93 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), de 27 de março
a 16 de junho de2022, nos termos informados,

DODEI DAT DO

ILE LA
ACE

8DOCt2022t19231
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presdenfe da Câmara: "À Câmara, 22,05.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela
apreciaçäo do processo e pela ocupaçäo da via pública, durante 60 dias, no valor de
€12.035,00 (doze mil e trinta e cinco euros), solicitado pela FERROVIAL / ACA - LINHA
AMARELA, ACE, nos termos informados,

DA GAMA
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6
OU REDU

E CONDICIONAMENTO DE DURANTE
8 DIAS. NO VALOR DE €651.00 ÍSEISCENTOS E CINQUENTA E UM EUROS). SOLICITADO PELA
FERROVIAL / ALBERTO COUTO ALVES - LINHA AMARELA. ACE
8DOC12022t24245

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 43, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 30.03.2022,'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa pela
apreciaçäo do processo, pela ocupação da via pública e condicionamento de trânsito,
durante 8 dias, no valor de €651,00 (seiscentos e cinquenta e um euros), solicitado pela
FERROVIAL / ALBERTO COUTO ALVES - LINHA AMARELA, ACE, nos termos
informados.

TAXA PELA
NO

SOLICITADO
D IRA DA
EDOCt2022t16213
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara:"À Câmara.28.03,2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela
apreciação do processo, pela ocupação da via pública e pela colocação de sinalizaçäo,
no valor de €560,00 (quinhentos e sessenta euros), solicitado Maria José Correia, do
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 1.P., nos termos informados.

MUNICIP PARAíSO - IDADE DA

EDOC/2020t2611s
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara:"A Câmara, 26.05.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados o seguinte:
l. Declarar, ao abrigo do n0 1 do artigo 910 do CCP, a intençäo da caducidade da

adjudicação pela näo prestação de caução no prazo estabelecido no no 1 artigo 900,
do referido diploma legal;

ll. Ordenar a notificaçäo da referida intençäo prevista em 1., para efeitos de audiência
prévia, concedendo-se o prazo de 10 dias úteis, por aplicação do prazo geral previsto
nos artigos 1000 e seguintes do CPA, para pronúncia relativamente à näo
apresentaçäo da cauçäo no prazo legal;

lll. Finalizado o prazo de audiência prévia, e näo havendo pronúncia do adjudicatário,
declarar a Caducidade da Adjudicaçäo e em consequência:

E
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i. Ordenar a notificação ao ¡MPIC, por força e para os efeitos previstos no número
3,0 do artigo 91.0 e no artigo 4570, ambos do CCP;
¡¡. Declarar o encerramento do presente proced¡mento, visto näo existir qualquer
outra proposta admitida, e, consequentemente, autorizar as respetivas diligências,
nomeadamente o descabimento do documento contabilístico e a publicitaçäo da näo
celebraçäo de contrato.

MUL
PROPOST .c
EDOC/2019/50686
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 46, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "À Câmara, 29,03,2022,'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
nos termos informados o seguinte:
a) Anular o Despacho do Sr. Presidente da Gâmara Municipal de 01.06,2021,

ratificado em reunião da Câmara Municipal de 07.06.2021;

b) Consequentemente, manter todas as decisöes proferidas, no âmbito do
presente procedimento, na deliberaçäo da Câmara Municipalocorrida na reunião
de 03.05.2021, as quais se passam a transcrever:

"1' Aprovar, nos fermos dos nos 3 e 4 do artigo 1480 do CCP, o relatório finat e
seus anexos, insenUos na etapa 116, do EDOC/2019/50686, nomeadamente as
seguinúes proposfas do j(tri:
i' lndeferir a pron(tncia apresentada, em sede de audiência prévia ao

relatório Preliminar, pelo concorrente Construtora da Huíta - lrmãos
lveveg Lda., nos termos exposúos no ponto il - ANAL/SE DA
PRONUNCIA- do referido documento;

ii. Excluir a proposta apresentada pelo concorrente Comporto - Soc. De
construções s.4., pelos fundamento.s descrifos no ponto 4.1. do
relatório preliminar;

iii. Aprovar a ordenação das proposúas admitidas, de acordo com a
classificação atribuída pela aplicação do critério de adjudicação;

iv. 
l!:.*:,r, ^o .proce.dimento 

de contratação para a empreitada
PAVILHAO MULTIUSOS DOS ARCOS DO SARDÄO', à proposta

apresentada pelo concorrente Alexandre Barbosa Borgeg s.A, (em

anexo à etapa 176 do EDOC/2019/50686), pelo montante de 7.987.000,00
(sete milhoes, novecentos e oitenta e sefe mil euros), acrescido de tVA
à taxa legal em vigor.

2'Aprovar a minuta do contrato, em anexo à etapa 116, do EDOC/2019/50686,
incluindo a designação da Chefe de Divisão de Gesúâo de Empreifadas e

{
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Fiscalização, lsabel Carvalho, como gesúora do contrato, nos termos do artigo

2900-A do CCP;

3- Autorizar a notificação ao adjudicatário para apresentação dos documenúos de

habilitação e prestação da cauçâo nos termos previsúos no Programa de

Concurso."

c) Autorizar a notificaçäo ao adjudicatário para que apresente os documentos
de habilitação que tenham caducado e preste cauçäo, concedendo-lhe para esse

efeito o prazo inicialmente definido (10 dias úteis),

REFORM APROV
REPROG
EDOC/2020/48386

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "À Câmara. 16.02.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar nos termos informados, nomeadamente, a
reprogramaçäo dos encargos, referente à empreitada de Reformulaçäo do Nó de Sto.
Ovídio, de forma a se ajustarem os encargos financeiros à previsäo que, de momento, é
possívelfazer-se quanto à execuçäo física da obra, nos seguintes termos:
2022: 1.386.595,14€
2023: 960.883,82€
(valores com IVA incluído)

EMPREITADA DE REABILITRçÃo oo ¡olríclo oo r-tvRoouno e gru-ueÁntos púeLlcos oo
CASTELO DE GAIA
ÊDOCI2022/10379

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: ,,A Câmara, 16,02,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar as peças do procedimento, nas quais se incluem o Projeto de Execuçäo (cfr.
artigo 400 do CCp);
2. Aprovar o júri e designaçäo do gestor do contrato (cfr. artigos 670 e 2900 do CCP);
3. Autorizar a despesa e decisäo de contratar (cfr. artigo 360 do CCP).
Mais foi deliberado submeter a autorização da Assembleia Municipal
os encargos plurianuais em cumprimento do art. 22o do DL 197/99, 08.06, repristinado
pela Resolução da AR 86/2011, de 11.04:
- 2022. 291.456,85€ + tVA
-2023. 116.582,75€ + tVA

Ata no 07 - Reaníão Ptiblica
De 04 de abril de 2022

0
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CASA BARBOT - CONSERVAçÄO E RESTAURO DO PATRMÓNIO INTEGRADO - TRABALHOS
COMPLEMENTARES E PRORROGAçAO DO PRAZO LEGAL DA EMPREITADA

8DOC12022116778

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 49, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A DMAF, A Câmara, 28,03,2022,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a informaçäo anexa na etapa 2 do E00Cn022116778
e respetivos anexos, bem como, a minuta do contrato adicional referente aos trabalhos
complementares, no montante global de 33.098,04€ + lVA, nos termos informados.

ES SECUNDÁRßS DA CASA

EDOCI2021/61856

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 50, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "À Câmara,30,03,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, submeter a autorização da Assembleia Municipal
os encargos plurianuais em cumprimento do art, 22o do DL 197/99, 08.06, repristinado
pela Resoluçäo da AR 86/2011, de 11,04:
-2022- 348.610,05€ (lVA incluído)
-2023- 18.963,98€ (lVA incluído)

D|REçAO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
DOP PONENTE

DEL DE CON TOTAL DE

TAXA DE OBRAS DE

NOVENTA
MUNICI €4.951

EUME AEUM .o 883n',1- PL -
TEIXEIRA T

EDOCI2022/18545

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "À Câmara. 08,0J.2022.,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da componente fixa da taxa de
emissäo de alvará de licença de obra de construçäo, no valortotal de €290,00 (duzentos
e noventa euros), do pedido de reduçäo em 50% da componente fixa da taxa de emissäo
do alvará de obras de urbanizaçä0, no valor total de €290,00 (duzentos e noventa euros)
e do pedido de reduçäo em 50% da taxa municipal de urbanizaçäo, no valor de €4.gS1,Ba
(quatro mil novecentos e cinquenta e um euros e oitenta e um cêntimos), Proc.o gggt}l

^

NCARGOSD
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MI
termos- PL, freguesia de Ganidelo, solicitado porT¡ago SalvadorTeixeira Talagaia, nos

informados,

PEDIDO DE REDUçAO DO PAGAMENTO DA TAXA DE OCUPAçIO OO ESPAçO PÚBLICO NO

ÂMelto Do PRoc.o POR
R LDA

EDOCt2022t21304
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 52, apenas
no original,

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

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa de ocupaçäo do espago
público no âmbito do Proc.o 8527121- CP, freguesia de Oliveira do Douro, solicitado
por Construçöes Vila Maior 2, Lda, nos termos informados.

DO PROC.o
DE FREGU

DAS
VINHOS PORTO
EDOCn022t23403
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara, 21.0J.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 70% do pagamento da taxa
liquidada no âmbito do Proc.. 282111, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo
Pedro da Afurada, no valor de €1.800,00 (mil e oitocentos euros), solicitada pela
Associaçäo das Empresas de Vinhos do Porto, nos termos informados.

IDO DE 0 PROC.o

EDRO OR DE
€4.1 MIL E SOLI E
VINHOS DO PORTO
EDOCt2022t23426

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: "A Câmara, 21.0J,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento da taxa
liquidada no âmbito do Proc.o 679/09, Uniäo de Freguesias de Santi Marinha e Säo
Pedro da Afurada, no valor de €4.100,00 (quatro mil e cem euros), solicitada pela
Associaçäo das Empresas de Vinhos do Porto, nos termos informados.

LI
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0 18/19 - UN P DA AFU
DE €2()() EMPRESAS

DE VINHOS DO PORTO

EDOCt2022n3408
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: "A Câmara. 21,03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento da taxa
liquidada no âmbito do Proc.o18/19, União de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro
da Afurada, no valor de €200,00 (duzentos euros), solicitada pela Associaçäo das
Empresas de Vinhos do Porto, nos termos informados.

PEDI NTO DAS

PEDRO DA
€250 00 ROS soLrc

EMPRESAS DE VINHOS DO PORTO
EDOCt2022t23421
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "À Câmara, 21.03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento da taxa
liquidada no âmbito do Proc.o 28311'1, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo
Pedro da Afurada, no valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros),_solicitada pela
Associação das Empresas de Vinhos do Porto, nos termos informados.

ENTO PUBLICIDAD

-UN

DAS EMPRESAS DE VINHOS DO 0
EDOCt2022t23424
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: "A Câmara. 21.03.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento da taxa
liquidada no âmbito do Proc.' 258104, Uniäo de Freguesias de Santi Marinha e Säo
Pedro da Afurada, no valor de €750,00 (setecentos e cinquenta euros),_solicitada pela
Associaçäo das Empresas de Vinhos do Porto, nos termos informados.

0 FREGU

Classlficação: Público
A
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DO

o 2135118 - PL - DE

EDOCn022/23895
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 58, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "A Câmara. 23.03,2022.'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa referente à prorrogaçäo
da licença de ocupaçäo de espaço público com instalaçäo de tapumes com mais de
1,2 metros de largura, Proc.o 2135118 - PL, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e
São Pedro da Afurada, solicitado por PROFILAN |MOB|LÉRA LDA, nos termos
informados.

PEDIDO ENTO DA TAXA M

'ALM
EDOCn022/23899
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 59, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara.25.03,2022,'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa municipalde urbanizaçäo,
Proc.o 595122_- CP, Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde, solicitado por C,A,D,A, -
CONSTRUçÖ¡S RLBERTO D'ALMEIDA, LDA, ñOS tETMOS iNfOrMAdOS.

PAL DE
co DAT

SOLICITADO POR LILIANA SANTOS SILVA OLIVEIRA
EDOC12022I24271

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presldenfe da Câmara: "À Câmara,24.0J,2022.,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa municipal de urbanizaçåo e da
reduçäo em 50% do pagamento da taxa da componente fixa da taxa de emlssäo de
alvará de licença de obras, Proc,o 71117 - PL, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e
São Pedro da Afurada, solicitado por Liliana Santos SiMa Oliveira, nos termos
informados.
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ENTO DA TAXA DEVIDA PELA
0 LI NO MONTANTE GLOBAL DE

{

DELET 0

HAE EDP

COLOSSAL, LDA
EDOCl2022n4274
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 61, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "À Câmara.24.03.2022,'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa devida pela prorrogaçäo
do licenciamento da ocupaçäo do espaço público, no montante global de €3,003,64
(três mil e três euros e sessenta e quatro cêntimos), Proc.o 26119 - PL, Uniäo de
Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, solicitado por CALCULUS
COLOSSAL, LDA, nos termos informados.

URBANíSTI DE IMIE IMT 0

CERT. U

A E SILV
8DOC12022t24265

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "À Câmara. 24.03,2022.'
Deliberação:

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

4461118 e da apresentaçäo do certificado energético no SCE261766432, que o imóvel
sito na Rua José Brandäo, Lote 1, no 17 - l0 Dto, da Uniäo de Freguesias de Mafamude
e Vilar do Paraíso, descrito na 1a Gonservatória do Registo Predial de Vila Nova de
Gaia, sob o número 1674n0211119 e inscrito na matriz predial urbana sob o número
7693, foi obieto de uma intervençäo de reabilitaçäo, para efeitos de isençäo de lMl e
lMT, nos termos das alíneas a) e b) do n0 2 do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios
Fiscais (EBF);

2' Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da minuta anexa à Informaçä o no 2158122,4
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.

DEF EE
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ESIAS DE SANTA MARINHA E

RBANíSTICA P
ERT - PE

SOLICITADO POR TIAGO DUARTE DE ANDRADE
HDOC12022t25451

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 63, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presldenfe da Câmara: 
-A 

Câmara, 24,03,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1- Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas no âmbito do processo n0

2559117 e da apresentação do certificado energético n0 SCE228013117, válido até
2410612030, que a fraçäo "BD" do prédio sito na Rua do Choupelo, n0 677, na Uniäo de
Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, descrita na 1a Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o número 5371 e inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 7297,da aludida Uniäo de Freguesias, adquirida pela requerente à
"MTC - lnvestimentos lmobiliários, Lda", titular do processo registado com o no

25591'17, que contempla a comunicaçäo prévia de obras de edificaçäo de edifício
destinado a habitaçäo multifamiliar, ao abrigo do Alvará de Licença de Obras, Lote 2
do alvará de loteamento no 2/08 de 11 de janeiro, foi objeto de uma intervençäo de
reabilitaçäo urbana, para efeitos de isençäo de lMl e lMT, nos termos das alíneas a)e
c)do n0 2 do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF);

2' Aprovar a emissão de certidäo, nos termos da minuta anexa à lnformaçäono 5072t22,1
da DMUA;

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

4- Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

PEDIDO DE CERTIDÃO URBANÍSTI PARA EFEITOS DE DE IMI. IMT E IRS. PROC.O

0

DE DOU POR
FERNANDES
8DOC12022I14312

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,24.05,2022,,
Deliberaçäo:

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

no 2501121e da apresentaçäo do certificado energético no 5C82648223i2, que o
imó_vel sito em Lugar do Freixieiro, Rua da Seara, no 491, da freguesia de Oliveira
do Douro, descrito na 2a Gonservatória do Registo Predial de V¡la Nova de Gaia,
sob o número 5058 e inscrito na matriz predial urbana sob o no 3329, foi objeto de
uma intervençäo de reabilitaçäo, para efeitos de isençäo de lMl e lMT, nos iermos
dasalíneas a)e b)do n0 2 do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)e
de deduçäo à coleta em sede de IRS nos termos da alínea a) do no 4 e dos nos é e
7 do artigo 710 do mesmo Estatuto, uma vez que se verifica a subida de pelo menos

fr
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dois níveis no estado de conservaçä0, sendo que respeita o mínimo legal de

"bomtt;
2- Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da minuta anexa à lnformaçäo n0

29436n1,4 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.

PEDIDO DE RED PELO LICENCIAME
NO MONTANTE

CINQUENTA EUROS). PROC.O 5907/20 . CP - FREGUESIA DE CANIDELO. SOLIGITADO POR
CONSTRUCOES VILA MAIOR 2. LDA
EDOCI2022/25168

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 65, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 26.03,2022.'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democråtica,
aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa devida pelo licenciamento da
ocupaçäo de espaço público, no montante global de€250,00 (duzentos e cinquenta euros),
Proc.o 5907/20 - CP, freguesia de Canidelo, solicitado por CONSTRUçOES VILA MAIOR 2,
LDA, nos termos informados.

TODAT LICENC¡AM
BLICO 0 - FREGU DOU

CONST MAIOR
EDOCn022t25174
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presldenfe da Câmara: "À Câmara,26.09,2022,,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa devida pelo licenciamento da
ocupaçäo de espaço público, Proc.o 8527n1,freguesia de Oliveira do Douro, solicitado por
CONSTRUçöES Um MAOR 2, LDA, nos termol informados,

DIDO ENTO DAP
DE 0BL 1 ESIA DE

ADO
8DOCt2022t25457

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: "A Câmara.28.09.2022.,

Classifìcaçãoi Públlco ffi#
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Deliberação:
Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa devida pelo licenciamento da
ocupaçäo de_ espaço público, Proc,o 8607121- CP - freguesia de Canidelo, solicitado por
CONSTRUçÖES Um MAIOR 2, LDA, nos termos informados.

PAGAMENTO DA
9-CP-U DE FRE

RO DA AF INVESTIME
IMOBI LDA
EDOCI2022/26539
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 68, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "À Câmara. 28.0A,2022.'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democråtica,
aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa devida pelo licenciamento da
ocupaçäo de espaço público, Proc.o 7453119 - CP, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha
e Säo Pedro da Afurada, solicitado porARS|L- INVESTIMENTOS |MOB|LÁR|OS, LDA, nos
termos informados,

DIDO DE PAL DE

ROS E EDA

H
4

0

DEO
ROC.0 DE VI

SOLICITADO POR MANUEL FERNANDO FIGUEIREDO CARDOSO
EDOCt2022t25455

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 69, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, J0.03,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstenções da Aliança Democrática,
aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa municipal de urbanizaçäo, no
montante de €176,26 (cento e setenta e seis euros e vinte e seis cêntimos) e da
componente fixa da taxa de emissäo de alvará de licença de obras, no montante de €2g0,00
(duzentos e lgventa euros), Proc.o 6666/19, freguesia de Vilar de Andorinho, solicitado por
MANUEL FERNANDO FIGUEIREDO CARDOSO, nos termos informados.

D|REçÄO MUNTC¡PAL DE pOLínCnS SOC|A|S
RA AO

-D EE
EDOCI2021/16659

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas
no original,
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Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "À Câmara. 22,03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o estorno de verba relativa à candidatura de apoio ao
Arrendamento, nos termos informados.

PEDIDO DE PROGRAMA MUNICIPAL +

ONA O POR
ELISABETH

EDOC//2022/,18752

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 71, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 22.03,2022.'
Deliberaçäo:

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

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA PORV|TOR MANUEL GUEDES PEREIRA
EDOCI2022/19514

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: "A Câmara, 22.05.2022.'
Deliberaçäo:

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

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR ROSA MARIA ROXO
EDOCI2022/19559

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "À Câmara. 22,05.2022.,
Deliberaçäo:

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

c4¡lprpATURA pE Apoto cAtA cutDADoR.soLtCtTApA pO
DA SILVA
8DOCt2022t19592
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara.22.0A.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.
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CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR MARIA ANGELINA PINHEIRO
SOARES

8DOCt2022t19702
Foi presente o documento refer¡do em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 74, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara:"À Câmara.22.03,2022,'
Deliberaçäo:

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

CANDIDATURA DE GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR MARIA PEREIRA TEIXEIRA
8DOCt2022t19719
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 75, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 22,03,2022,'
Deliberação:

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

CANDIDATU RA DE APOIO GAIA CUI SOLICITADA POR ELOISA CHAVEZVEGA
8DOC12022I19762

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

Despacho do Senhor Presldenfe da Câmara: "À Câmara.22,03.2022,,
Deliberação:

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

cåilqtpATURA pE ApOt RpA MARTA FERRETRA
DA SILVA OLIVEIRA
8DOCt2022t19820
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara:,'À Câmara,22.0A.2022.,
Deliberaçäo:

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

9A!P_|p4TURA DE APoIO GAIA CUtpApOR. SOLtCtTApA pOR ANA MARTA LOPES MORETRA
OLIVEIRA
EDOCI2022/19849

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 78, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presldenfe da Câmara: "À Câmara,22.09.2022.,
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Deliberaçäo: f
Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE POR MARIA IRENE

EDOC[2022/19890

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 79, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara,22,03.2022,'
Deliberaçäo:

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

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR MARIA LUíSA BRITO DE SOUSA
RODRIGUES

EDOCa022/19920
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 80, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presldenfe da Câmara: "À Câmara. 22.0A,2022.'
Deliberação:

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

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. ITADA POR MARIA DAC EICAO LAPA
FERREIRA
EDOCI2022/19978

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "À Câmara. 22,0J.2022,,
Deliberação:

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

CANDI DE APOIO CUIDADOR. ITADA POR MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
NOVAIS ALMEIDA
EDOCt2022t20032
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: ,À Câmara. 22,03,2022.,
Deliberaçäo:

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

^
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CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR ROSA ALEXANDRA ALVES DA
SILVA ROCHA OLIVEIRA
EDOC12022t21108

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 83, apenas
no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 22,03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apo¡o Gaia Guidador, nos termos
informados,

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. CITADA POR AMÁVEL CELESTE DE SOUSA
FERREIRA PINTO

ÊDOCt2022t21267
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 84, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "A Câmara. 22,03,2022,'
Deliberaçäo:

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

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. ITADA POR JOAOU IM PINHEIRO SOARES
åDOC12022t21360

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 85, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "A Câmara. 22.0J,2022.,
Deliberação:

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

9åN9IPATURA DE APOlo GAIA culDADOR. sOLlclTAon pon mnnln ¡osÉ coruCnlves oR
SILVA CATARINO

8DOCt2022t21442
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: ,'À 

Câmara, 22.0J,2022.,
Deliberaçäo:

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

CANDI DE APO IO GAIA CI,JIDADO SOLICITADA ROSA GOMES
FERNANDES MOTA
8DOCt2022t21568
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 87, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara.22,03.2022.,

^
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. CITADA POR DEOLINDA DA CUNHA CAETANO
ALVES
EDOCI2022/21659

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

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 22.03,2022.'
Deliberaçäo:

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

CANDIDATURA DE O GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR VIDAL COELHO PINTO
EDOC12022|21972

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

Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "À Câmara. 22.0J,2022.'
Deliberaçäo:

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

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR ELISABETE DA CONCEICÄO DE
SOUSA MORAIS
EÐOC12022t22003

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g0, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "À Câmara,22.03,2022,,
Deliberaçäo:

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

CANDIDAT RA DE APOIO GAIA SO POR MARIA DE FATIMA OLIVEIRA
GOMES GONçALVES
BDOCt2022t22061

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g1, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara:,,À Câmara.22.05,2022,,
Deliberaçäo:

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

t\
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CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR ARLINDA FAUSTINO FERREIRA
DE MATOS

EDOCt2022t22108
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 92, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "À Câmara, 30.03,2022,'
Deliberação:

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

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR ANA DE SOUSA DIAS RODRIGUES
8DOCt2022t22522
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 93, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "À Câmara. 22,03.2022,'
Deliberaçäo:

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

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR SANDRA MARIA DOS SANTOS
GOMES
EDOCt2022t22536
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g4, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara:"À Câmara.22.09.2022.,
Deliberação:

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

CANDI RA DE APOIO CUIDADOR. ADA POR DOS ANJOS RIGUES
MARQUES

EDOC12022t22561

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gS, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presldenfe da Câmara: "À Câmara.22.03,2022,,
Deliberaçäo:

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

CANDI TURA DE GAIA soLtc POR MARTA FILIPA CORREIA FARIA
EÐOCi2022t22584
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara:,'À Câmara,22.03,2022.,
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CAND¡DATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR AMÂNDIO O ALVES DA
SILVA
EDOCl2s22t22671
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 97, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "À Câmara, 22.0A.2022.'
Deliberação:

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

9AND¡DATURA DE APoIO GAIA CU|DADOR. SoLTCITADA pOR LUCINDA SOARES AZEVEDO
SILVA
EDOCt2022n2824
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 98, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:'À Câmara.22.0J.2022.,
Deliberaçäo:

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

CAN RA DE APOI o GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR CAROLINA MA NS DOS
SANTOS MOREIRA
EÐOCt2022t22942
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gg, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:',À Câmara. 22,0J.2022.,
Deliberaçäo:

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

Cå!?IDATURA DE APO OR OLINDA MARIA SILVA LOPES
8DOCt2022t23042
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 100, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: ,,À 

Câmara, 22.05,2022.,
Deliberaçäo:

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

f
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O GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR CRISTINA PEDREIRAS
SILVA
ËDOCt2022t23143

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 101, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presldenfe da Câmara: "À Câmara,22,03,2022,'
Deliberaçäo:

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

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR MARIA DA GLÓRN FERREIRA
SOARES
EDOCt2022t23203

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 102, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "À Câmara,22.03,2022.'
Deliberaçäo:

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

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR MANUEL JosÉ on coSTA
ALVARENGA
8DOCt2022t23215
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 103, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara:,'À Câmara.22,0A.2022.,
Deliberaçäo:

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

CANDI DE APOIO CUIDADOR. SOLICITADA POR MARIA DE LURDES ES DA
SILVA
EDOCI2022I232't6
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 104, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presldenfe da Câmara:,'À Câmara,22.05.2022.,
Deliberaçäo:

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

TU RAETE
REBELO
8DOCt2022t23217

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

Classlficaçãor Públtco ffi#



6 äldt
VILA NOVA DE

CÄMARA MUNICIPAL

þ+
Ata n" 07 - Reuníão Ptlblícs

De 04 de abril de 2022

{
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara, 22.03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados,

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA PORALBERTO VIEIRA DOS REIS
åDOC12022t23218

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 106, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presldenfe da Câmara: "À Câmara. 22.03,2022.'
Deliberação:

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

DOP AXAS E ESTAD
soL FERNAN E €1.399 1

EUROS E

EDOCa021t42921
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 107, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "A Câmara. 21,03.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas
devidas pela recolha e estadia de animal, solicitada pelo Senhor Ferñando, no valor de
€1,399,12 (mil trezentos e noventa e nove euros e doze cêntimos), nos termos
informados.

425 - PEDIDO DE REGULARIZAçAO DE ESCALAO COM EFEITOS RETROATIVOS
ÊDOCI2022/21585

Foi 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.29,05.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, ao abrigo da competência prevista na alínea hh),
do n.0 1, do artigo 330 do Anexo I à Lei n,o 75t201i, de 12 de setembro, com aã
alteraçöes subsequentes, e relativamente à listagem anexa à etapa 1, do
8DOC12022121585, que corresponde aos valores em dív¡da na atual "plataforma de
refeiçöes" Siga.Edubox, a atribuiçäo dos escalöes A ê B, nos termos e
com os efeitos indicados na referida listagem e no parecer da etapa
3, do EDOCI202ZI215B[ nos termos informados,

ADE
2 1

EDOCt2022t26810

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10g, apenas
no original.
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Despacho do Senhor Presldenfe da Câmara: "À Câmara.30.03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, delegar no Senhor Presidente da Câmara, todas as
competências para atuar no âmbito do Decreto-Lei n0 2112019, de 30 de janeiro, com
faculdade de subdelegação, nomeadamente, as previstas na minuta.tipo de despacho
de subdelegação nos diretores de agrupamento de escolas e de escolas näo
agrupadas, nos termos informados,

DE CO

DEAEE I N0 21l201 DE
EDOC12022126834

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 1 10, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "À Câmara. 30,03,2022,'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de delegaçäo de competências do
Senhor Presidente da Gâmara no Diretor de AE e ENA, nos termos informados.

E VILA N
REG DE

EDOCI2022/26855

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 Presidenfe da Câmara: "À Câmara. 30,05.2022.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar e cabimentar a verba de 200.000.00 € (duzentos mil euros), para o eixo do apoio
na carência económica e emergência social a atribuir às Juntas e Uníöes de Freguesìas .
Rubrica' 2014 A12, de acordo com o mapa em anexo na etapa 1, do EDOC t20Z2n6gSS.
2' Aprovar a minuta de contrato interadministrativo que se anexa na etapa 1, do
EDOCI2022/26855 e autorizar a consequente celebraçäo do mesmo com todas as Juntas e
Uniöes de Freguesia do concelho.
3, Aprovar e cabimentar a quantia de 50.000,00€ (cinquenta mil euros), para apoio
financeiro aos agregados familiares carenciados em situaçäo económico-sociai de
emergência, mediante proposta dos serviços do DASSH e âprovação da digníssima
Câmara. Rubrica 2014-A.14.
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EDOCI2022I8746
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 1 12, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "À Câmara, 22,03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato-programa de desenvolvimento
desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e Talentos de Campeäo

Associação Desportiva, para apoio financeiro no âmbito da criaçäo e
desenvolvimento da escola municipal de futebol, para a presente época desportiva
(2021-221, no montante total máximo de €49.000,00 (quarenta e nove mil euros), nos
termos apresentados.

DE O DESPO

DEC

D DAS
PO

ES

Alø n'07 - Reunião Pfiblícs
De 04 de abril de 2022

o

EU clNco
EDOCt2022t17799

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 Presldenfe da câmara: "À DMAF. A câmara, 16.0J,2022,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato.programa de desenvolvimento
desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube Náutico de
Crestuma para apoio financeiro no âmbito do programa de reabilitaçäo de instalaçoes
desportivas - PRID, destinado à realizaçäo de obras de recuperação e beneficiáçäo
das instalaçöes desportivas, no montante total de €41.568,75 (quarenta e um mil
quinhentos e sessenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos), nos termos
apresentados.

DE RE
MU

IRO D
CLUBE
8DOCI2021t53773
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 114, apenas
no original,
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Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 30.03.2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato-programa de desenvolvimento
desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associação
Desportiva de Grijó para apoio financeiro destinado à execução de obras de
beneficiaçäo das instalaçöes do clube, nos termos apresentados.

GONTRA

NOVA DE GAIA E VILA
DACOMPARTICIP ATIVIDADE DES

ENTO E
EDOC/2o18129128
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 1 15, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "À Câmara. 30.03,2022.'
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse que, segundo a análise da informaçä0, o
valor atribuído pagará as rendas do campo até agosto de2023, contudo, a Câmara, em Julho de 2018,
aprovou o valor de 234.000 euros, pelo que, juntando os dois valores, seräo cerca de 400.000 euros só
para pagamento de rendas relativamente a este clube, Perguntou se existe alguma soluçä0, com o clube,
no sentido de este investimento que o Municipio está afazer em rendas, valha a pena para, no futuro, a
Câmara ter este investimento no equipamento e se esta será a decisäo definitiva e se essa soluçäo se
encontrará já em definitivo até agosto 2023,
O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, disse que a Câmara não acredita
que, em agosto de2023, esteja concluído, muito embora o projeto do novo estádio esteja já elaborado,
Que a questäo está relacionada com o tempo da construçã0, o tempo da aprovaçäo no Tribunal de Contas,
o tempo do concurso público, etc, Que a Câmara foi surpreendida porque aprovou um contrato programa
que iria na proposta de uma minuta de contrato de arrendamento até agosto 2021, mas quando foi
assinado o contrato de arrendamento entre o clube e os proprietários, o prazo do contrato dilatou-se, isto
é, passou para mais um ano, pelo que, a Câmara está a pagar rendas vencidas e näo pagas, acrescidas
de uma indemnizaçäo legal e as rendas que se vencerem até agosto de 2023. Oisse naõ poder garantir
que, em 2023, a infraestrutura esteja concluída, mas trata-se de um clube com mais de 350 praticãntes e,
neste momento, näo existe outra alternativa,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, perguntou se, em agosto de 2023 näo houver a

conclusäo deste contrato de arrendamento, os proprietários estarão dispoñiveis, pelas contingências
referidas, a prorrogar pelo tempo necessário, para que o clube näo fique sem instalaçöes,
O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, disse ser uma questäo a ponderar,
porque existe a garantia até agosto de 2023, mas näo existe a garantia de que se possa prorrogar o contrato
de arrendamento, Disse que os comproprietários chegaram a ãcordo relativamenie ao destnùo terreno, o
qual tem uma elevada capacidade construtiva e será, futuramente, para vender e para construir, Disse
acreditar que, mesmo que o terreno seja vendido, o novo proprietário poderá dilatar o prazo de ocupaçäo
daquele espaço, No qye diz respeito ao novo estádio, disse que será localizado em Vilar do Paraíso, num
terreno que era da TEGOP|,

Classlf¡cação: Públtco ffi#
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 12, apenas
no original,
Despacho do senhor Presidenfe da câmara: "À câmara.29,03,2022,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de prorrogaçäo da isençäo de taxas
aos feirantes que exercem atividade na Feira Municipàl dos Carvalhos, a título
permanente e ocasional, pelo período em que se encontrarem a decorrer os
a rranjos/ajustamentos, nos termos propostos.

oe ocupeçÃo oo esp¡ço púeLrco
8DOCt2022t26563

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 18, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,À Câmara. 50,0J,2022,,

H
cÄMARA MUNTcTPAL Atø no 07 - Reunião Ptiblíca

De 04 de abril de 2022

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao contrato programa de
desenvolvimento desportivo celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Vila
Futebol Clube tendo em vista a revisäo da comparticipaçäo financeira relativa ao
apoio à atividade desportiva, num valor adicional de €163.200,00 (cento e sessenta e
três mile duzentos euros), nos termos apresentados.

DOP
UECOTRAIL''

LA NOVA

..CONFRARIA TROTAMONTES''
EDOC|2022/15980

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: "A Câmara,24.0J,2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de lsençäo do pagamento das taxas
devidas, no evento desportivo "Ecotrail", que reunirá centenas de atletas oriundos de
várias partes do país, com partida em Vila Nova de Gaia (Parque Biológico) com
trajetos nos concelhos do Porto e de Gondomar, solicitado pelo clube þromotor,
"Confraria Trotamontes", lìos termos apresentados.

AOS EXE
NA FE CIPAL
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BDOCt2022t21273
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
1. Autorizar, nos termos do n0 2 do art,028.0 do referido regulamento o exercício de
atividades económ¡cas de carácter sazonal, designadamente p¡pocas, balöes e
algodäo doce, gulose¡mas e similares, nos segu¡ntes termos:
a) o período de ocupaçäo anual num total de 123 dias, distribuídos pelos seguintes
intervalos:
-1514a08/05 (Páscoa);
-10/06 a 03/07 (Festas da Cidade);
-13/08 a 04/09 (Época alta);
-26111a31112. (Natal)

b)a área máxima de ocupaçäo não superior a2m2;
c)atribuiçäo dos lugares pelo critério da ordem de data de entrada de candidatura;
d) nos locais de venda que se identificam seguidamente e conforme as imagens
ilustrativas em anexo:
-1 lugar na Av. Diogo Leite (frente à "Casa Galo");
-1 lugar na Av, Diogo Leite (frente ao largo "Sandeman");
-1 lugar na av. República (sentido ascendente junto à Estaçäo Joäo de Deus);
-l lugar no espaço circundante do Jardim do Morro.
A merecer a provação a medida proposta, a liquidação das taxas municipais
aplicáveis far.se-á de acordo com o previsto no ponto 2 do artigo 6.0 do Anexo il do
RTORM, isto é, pela ocupaçäo do espaço público para o exlrcício de atividade
económica.

cAtuRB - URBAN|SMO E HABTTAçAO, EM
PRSSFAMA 1o ptREtTO AURB, e.M.
8DOCt2022t26754
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, 50,03.2022.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a delegaçäo de competências GAIURB, E.M., nos
seguintes termos:

¡) A reabilitaçäo dos fogos habitacionais devolutos existentes nos
Empreendimentos de Habitação Socialcom vista à sua ocupaçäo no âmbito do
Programa 10 Direito, bem como o desencadeamento dos necessários
procedimentos de contrataçäo pública, tudo nos termos dos Estatutos e
Contrato'Programa, assim como das regras aplicáveis ao financiamento
aprovado;

¡i) A. análise, ponderação e apresentaçäo à Gâmara Municipal de propostas de
alteraç-äo à ELH que venham a revelar-se necessárias à'adequaçäo daquela
Estratégia à realidade atual e em constante mutaçäo do Município áe Vila Ñova
de Gaia;

¡¡i) A prática de atos instrumentais e procedimentais necessários à implementaçäo
da ELH, como sendo o envio de notificações aos beneficiários direíos,

^
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entidades parce¡ras ou outros intervenientes cuja intervenção/colaboraçäo seja
necessár¡a à concretizaçäo das soluçöes habitacionais;

iv) 0 estabelecimento dos contactos necessários à implementação da ELH,
sempre em nome e articulaçäo do Município;

v) A conduçäo e preparação dos procedimentos dirigidos à atuaçäo nos núcleos
degradados identificados e AUGI da Serra do Pilar, entre outros;

v¡) A prática de quaisquer outros atos que, näo mencionados na presente
proposta, revistam a mesma natureza procedimental, preparatória e/ou
acessória.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à aprovaçäo da Assembleia
Municipal.

CONTRATO - PROGRAMA A CELEBRAR COM A GAIURB. URBANISMO E HABITAçAO. EM - 2022
EDOCt2022n5408
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: "A Câmara.30.0A,2022.'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar o contrato - programa a celebrar com a GAIURB, Urbanismo e Habitaçäo, EM
-2022, nos termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à aprovaçäo da Assembleia
Municipal.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÉR|O DA TESOURARIA, que se anexa no final por fotocópia sob o no 121,
apenas no original,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 24 minutos, o Senhor Presidente da Câmara,

declarou encerrada a reuniäo, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos

termos do disposto no 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

Municipaf de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de2021.10.1g.

Classlflcaçãot Públlco ffi#
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, Diretora Municipal de Gestäo e Finanças e Secretária da

reun¡äo, a s

0 Presidente da Gämara,

Wi,ui^td
(Eduardo Vítor Rodrigues)
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