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ATA N.O 07

REUNIAO PÚBLICA DE CÂMARA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE2021,

NO SALÄO NOBRE DOS PAçOS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA

AUSÊNCAS JUsTlFlcADAs Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART.. 39 DA LEt N.o tst201t
DÊ12 DE SETEMBRo, cou AS DEVIDAS nlreReçöes:'

- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro

PRESENTES:

'o senhor Presidente da câmara, Prof, Dr. Eduardo vítor Rodrigues
- 0 Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
'A senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira da silva cidade oliveira
- 0 Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura
' o senhor vereador, Dr. José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes

PRESIDIU À RCUUÄO:

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

SECRETARIOU A REUNñO:

'A Diretora Municipal de Administração e Finanças, Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 1S horas,

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 40 minutos.
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVO NO 1

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, apresentou um voto de pesar pelo
falecimento do Dr, Almeida Henriques, presidente da câmara de viseu,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento do Dr, Almeida Henriques,
devendo o mesmo ser comunicado ao Município de Viseu,

PONTO PRÉVO NO 2
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, apresentou um voto de pesar pelo falecimento do ex-
autarca José Leite Ferreira, que a seguir se transcreve (Doc.1):
,VOTO 

DE PESAR
Faleceu, no passado dia 3 de abril, o nosso concr'da dã0, José Leite Ferreira.
Fundador do PSq é uma figura incontornávet do partido em s. Fétix da Marinha.
Foi um militante muito empenhado que, nas décadas de 70, 80 e g0, marcou a difevença pela defesa intransigente das
convicções e dos princípios em que acreditava,
Foi membro da Comrssâo Política Concethia do PSD e integrou por inúmeras vezes a Comlssão Potítica de Núcteode S, Félx
da Marinha.

Foi um autarca dedicado i sya_terra, desempenhando funções ininterruptamente durante 26 anos, entre lglg e 2005, na

lslembleia de Freguesia de S. Félx da Marinha, período em que também foimembroda Assemb/e ia Municipa!.
Foi sócio de quase fodas^as rnsfrfuções da freguesia, onde também foi dirigente, com especia! relevo para o öluøe de Futebol,
para o Centro Socia/ de S. Fél,x da Marinha e para o Grupo de Andas de Vita Nova de Gaia.
Um cidadão com uma forte personalidade, que deixa uma marca muito vincada na história cívica e social de S. Fétix da Marinha.
Nesfes termos,
Partilhando esfe senfrmento de perda, propomos que a Câmara Municipat delibere um voto de pesar pelo falecimento do ex-
autarca José felfe Ferreira, endereçando as mars senfldas condolências à famítia e a fgdos os gue, com ele privaram, numa
lryela homenagem pelo contributo que este emprestou à pafticipaçao cívicae à causa púbtica,
Vila Nova de Gaia, 5 de abril de 2021.
o Grupo de vereadores do PSD na câmara Municipat de vita Nova de Gaia.',
Deliberaçäo:

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento do ex.autarca José
Ferreira Leite, devendo o mesmo ser comunicado à família, à Junta de Freguesia e à
Assembleia de Freguesia de Säo Félix da Marinha.
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Foi presente o d
Deliberaçäo:

ocumento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocóp a sob o no 1, apenas no origina

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 04 da reuniäo pública de Câmara
realizada em 22 de fevereiro de 2021e a ata no 06 da reunião pública de Câmara realizada em
15 de março de2021.
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A Câmara tomou conhecimento.

Entrou na reunião o Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar.

DE VILA
LUM UDE. LATERAL

EDOCt2021t20323

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"Aprovo. À Câmara, para ratificaçao. 17.03.2021'
O Senhor Vereador, Dr' José Joaquim Cancela Moura disse que o PSD a-companhou a diligência e que quem
responde criminalmente por aquilo que aconteceu, são as pessoas em termos individuais, nomeãdamente, aqueles
que integram uma direçã0. Que esta rescisäo unilateral, vai prejudicar toda uma pessoa coletiva, pelo
comportamento ilícito daqueles que a dirigiam, Disse desconhecer se, neste prooedimento, haverá condiçöes para,
junto do Presidente da Assembleia Geral, aclarar esta situaçäo no sentido de salvaguardar a instituiçä0, porque ela
acaba por ser prejudicada pelo comportamento indevido de um conjunto de pessoaé que a dirigiam.
O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse que o comportamento da instituição é,
ao longo dos tempos, revelador da fraca atividade que a mesma iinha. Que o Município esteve em contacto com o
Presidente da Direçäo para se estudar a hipótese de mudar a localizaçäo da sede e o mesmo terá referido que, a
presente localizaçã0, em nada favorecia a atividade da instituiçã0, a quál se encontrava interrompida, Relativamente
à questäo do comportamento, disse que os sócios só reagiram quando tiveram conhecimento da decisao da Cåmara
Municipal, no que diz respeito à rescisäo do contrato. Que, uma comissäo administrativa da instituiçäo reuniu-se com
a Câmara Municipal, mas, pessoalmente, entende que o comportamento da instituiçä0, nomeadamente, do
Presidente da Direçã0, prejudicou-a e se a instituiçäo pretender ressarcir-se dos danos, ierá de ofazer perante o
ex-presidente da direçä0,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o diálogo está sempre em aberto,
mas, neste contexto, é impossível dialogar sem a Câmara Municipãl ficar associada a alg-o vergonhoso,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de
17'03.2021, que aprovou a rescisão unilateral, com justa causa, do Protocolo celebrado entre
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a Sociedade Columbófila de Mafamude , com efeitos
imediatos e notificar a referida Sociedade, para proceder à entrega das instalaç'öes, livres e
desembaraçadas de pessoas e coisas, no prazo máximo de 15 dial, findo o qurit. iecorrerá
aos meios coercivos judiciais e policiais, nos termos proposkrs.

TE CE DI

EDOC|2021/18578

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 17.03.2021,
Deliberaçäo:

EDOCI2021/20030
Foi presente o documento referido em epígrafe¡ guo se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 17.03.2021,
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a alteração da alínea a) da clausula sexta da Escritura de
Gedência em Regime de Direito de Superfície celebrada em 12 de outubro de 2012, no sentido
de passar a constar a obrigaçäo de iniciar a obra no prazo de 5 anos, após a celebraçäo da
escr¡tura de alteraçäo da referida clausula, nos termos propostos.

PROPOST DE ATRIBUICÄO DA DE MÉRITO M UNICIPAL A SIMONE DE OLIVEIRA
EDOC12021t23216

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da câmara: "À câmara, para ratificaçã0.25.03,2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar a proposta do Senhor Presidente da Câmara de 25.03.2021,
que aprovou a atribuiçäo da Medalha de Mérito Cultural, Grau Ouro, a Simone de Oliveira, pela
notável carreira dedicada à música e cultura portuguesa.

BLEIA UAL DA - VAL TRATAM sóu
U E VENCI

TO CO E 2021
8DOC|2021t17148
Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no o¡ginal
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara, para conhecimento.2s,0J,2021,
Deliberaçäo:

A Gâmara tomou conhecimento.

SEU DENTE
8DOCI2021t23460
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Z, apenas no o¡ginal e
que a seguir se transcreve:
'PRoP?srA DE DELEGAÇA? DE coWPErÉrucl¡s DA IAMARA MUNtctpAL DE vtLA NovA DE GA;A NosEU pREs/DENTE
Considerando que:
A Câyara MunicipaL em reuniëto de 21 de outubro de 2017, aprovou a proposta de detegação de competências da Câmara Municipat no
seu Presidenfe;
Em reunião de 05 de fevereiro de 2018, a Câmara Municipal aprovou a atteração à detiberação de detegação de competências da Cêtmara
Municipalno seu Presldenfe, de 21 de outubro de 2017, no ponto 5.3, de forma a adequar aqueta às aiteiaçaes introduzidas pelo Decreto-
Lei no 111-8/2017, de 31 de agosto, ao regime de contratação;
A 19 de março de 2018, a Cêtmara Municipat aprovou a aiteração ao ponto 5.3 o documento aprovado, com a introdução do ponto 5.3.5.,
repristinando-se, asslm, a deliberaçâo de detegação de comþetências da reunião de 21 de outubro de 201T prra oî procedimentos de
contratação pública regulados pelo regime legal anterior às a/feraçôes do Código dos Confrafos púbticos;
A 01 de ianeiro de 2021, a Câmara Municipatassumiu as competências no domínio da gestão das praias marítimas, fluviais e /acusfres,
concretizadas pela publicação do Decreto-Lei no gT/2018, de 23 de novembro;
A Lei no 75/2013, de 12 de 

19te1tbro., 
na sua redação atual, que estabetece o Regime Jurídico das Autarquias Locars, o Regime Jurídico

11r:::t"r:,:::¡2!-r"9:y!rt:ncias do Estado parã as Autarquias Locars, e o Regime.Jurídico da Detigàçao de competências de d;;á;;
d0 Ês¡ado nos orgâos das Autarquias Locais e das Enfldades lntermunicipais e dos órgâos dos Municipios nos órgáos das Freguesras e
das Enfldades lntermunicipaís, quer a Lei no 4/2015, de 7 de janeiro,'na sua reaaçeo atual, que iprova o Código de proiedimento
Administrativo, preveem a possibitidade da detegação e da subdetegação de poderes, regulando-as nob seus arfþos J4o, no 1, 440 e 45o,
respetivamente;

Se lmpôe promover e assegurar o cumprimento célere e eficaz das atribuiçöes municipais em vigor no ordenamento jurídico, bem como
incentivar a eficiência da gestão autárquíca.
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Tenho a honra de propor:

Para efeitos do dlsposfo no no 2 do artigo 47o e artigo 159o do Código do Procedimento Administrativo, aprovado peto DL no 4/2015, de 7
de ianeiro, e artigo 56o do Anexo I da Lei no 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipaldelibere, e em aditamento à detiberação
de 21 de outubro de 2017, acrescentar o ponto 5.24 na detegação de competências da Câmara Municipat no Presidente da Câmara, e
autorizar a subdelegação nos Vereadoreg por declsâo e escolha sua, nos termos do artigo 34o da Le¡ no i5/2013, de 12 de setembro, bem
como nos dirigentes municipais, dentro dos |imites impostos pelo añigo 3Bo do mesmo diptoma legal, de acordo com o Anexo L

Vila Nova de Gaia, 26 de março de 2021.
O Presidenfe da Câmara Municipal,
(Edu ardo Vltor Rodrigues)
ANEXO I

5.24. DOMíNIO DA GESIAO DAS PRÁIAS MAR|TIMAS, FLUVIAISELACUSIRES:
(Ao abrigo Decreto-Lei no 97/2018, de 27 de novembro)
5'24'1. As competências conferidas à Câmara Municipat pelo Decreto-Lei no g7/2018, de 27 de novembro, e não expressamenfe
mencionadas na presente delegação de competêncras, desde que delegáveisnos fermos dos arfþos 33o e 34o da Lei no T5/2i)13, de 12 de
setembro."

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que se pretende atualizar a proposta
de delegaçao de competências existente, face ao novo quadro de descentralizaçä0, de forma a permitir que assuntos
de carater corrente, nomeadamente, na área da educação, da saúde e da açäo social, possam ser tramitados sem
a obrigatoriedade de uma reunião de Câmara, Que no início do ano de 2022, a Câmara Municipal terá a
descentralizaçäo obrigatória por leie, até lá, existe muito trabalho a realizar-se e muitas decisöes a tomai, pelo que,

9 
objetivo é tentar agilizar aquilo que forem os assuntos correntes deste processo de descentralizaçä0,

O Senhor Vereador Dr, José Guilherme Saraiva de Oliveira disse que esta delegaçäo de competências está
relacionada com a gestao das praias que, a partir de agora, é da competência Oo wunicipio, Que como a época
balnear está a aproximar-se, o Município está a prepará-ia com base nas competências que lhe foram delegadas,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, para efeitos do disposto no no 2, do artigo 470 e artigo 15go do
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo DL no 4/2015, de 7 de janei-ro e artigo
560 do Anexo I da Lei no 7512013, de 12 de setembro, e em aditamento à deliberação de 21 úe
outubro de20'17, acrescentar o ponto 5.24nadelegaçäo de competências da Câmara Municipal
no Presidente da Câmara e autor¡zar a subdelegaçäo nos Vereadores, por decisão e escolha
sua' nos termos do artigo 340 da Lei n0 7512013, de 12 de setembro, bem como nos dirigentes
municipais, dentro dos limites impostos pelo artigo 380 do mesmo diploma legal, de ãcordo
com o Anexo l, da proposta apresentada.

EIXO DE APOIO AO ARRENDAMENTO PARA O ANO DE 2021
EDOC12021t22o1

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. 29,03,2021,,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que se está perante um reforço deste
eixo, dadas as circunstâncias que são evidentes nos demais pontoi da presenie ordem do dia.
A Senhora Vereadora,. Dra. Marina Raquel Lopes Mendes disse que no primeiro trimestre do presente ano,
verificaram-se 449 candidaturas, Que em 2019, ocorreram 152 candidaiuras e qu., em 2020, foram aprovadas 314
candidaturas' Disse haver um aumento evidente de candidaturas de apoio no âmbito dos vários programas
municipais, na área social, Que, neste ano atípico, estes apoios são imprescindíveis para os cidadäos quä drlrt
necessitam e que o Programa Gaia Cuidador, encerrou com cerca de 200 candidaturas,
0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que este apoio ao arrendamento tem sido uma
constante, tem tido um crescimento exponencial e a verba esgotou no início de março do presente ano, eue tratando-
se de uma comparticipação financeira e de recursos públicoé que são finitos, perguntou se vai haver um reforço de

f
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verba e se há um teto máximo anual para este programa ou se esse reforço será de forma continuada, porque quanto
mais a Câmara Municipal apoiar, mais pedidos vão surgir, Que existem outras questöes, nomeadamenie, os
programas de emergência social e entende que deve haver um equilíbrio na finalidade com que a Câmara Municipal
apoia estes programas,

A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes disse que a verba aprovada para o ano de 2021, foi de
800 mil euros' Que já se esgotaram os 400 mil euros iniciais e, hoje, está-se a aprovar a cabimentação do restante
valor. Que o valor de 800 mil euros, foi uma estimativa para o presente ano atípico e, neste momento, os 400 mil
euros estäo esgotados até o final do ano, nestas candidaturas que vão sendo aprovadas e existem mais algumas
em lista de espera, contudo, disse ser expectável que os 800 mil euros seräo suficientes até ao final do ano,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a despesa (cabimento) para o eixo de apoio ao
arrendamento para o ano de2021, nos termos informados.

AL MUN NOVA DE
8DOCI2021t24001
Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. J0.03,2021,
O Senhor Vereador Dr' José Joaquim Cancela Moura disse que, de acordo com o presente documento e com o
último censo, Vila Nova de Gaia cresceu 4,70/o erlresidentes, que é mais do dobro da média dos números nacionais
e cresceu 15,7% em alojamentos, que é abaixo da medida nacional, a qualse coloca em 16%, ou seja, abaixo das
necessidades do Município. Que existe uma carência habitacionalde 3.190 famílias e existe a ideia que, até 2026,
haja 2,109 habitaçöes, num investimento de 143 milhöes de euros, Que, nesta data, dos 2,332 pedidos de habitaçao
tradicional, solicitados entre 2014 e 2019, estavam em curso 1,831, o que corresponde a pedidos que estavam sem
soluçä0, cerca de 78,5o/0. Que perante esta situaçä0, perguntou se, até 2026, aestratégia p¡ncipal do Município vai
continuar a ser o eixo de apoio ao arrendamento; qual vai ser o impacto nas contas do Municipio, o investimento
previsto ('143 milhöes de euros, até2026) e se vai haver recurso ao financiamento bancário. Disse que um dado que
o surpreendeu, é o número de "sem abrigo" existente em Vila Nova de Gaia, que são de 215, Que entende ser uma
matéria de grande importância, porque quando se fala do sociale dos apoios em situaçäo de emergência, o Município
pode näo estar tão atento. Que, face a este diagnóstico, perguntou o que o Município pr.udcoro solução de

lombate a esta situaçäo de precariedade social, nomeadamenté, os 215 "sem abrigo",
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse eõtarem previstas três frentes de
ataque:.1a frente, o apoio ao arrendamento, numa perspetiva de naJdesterritorializaçäo das pessoas e mantendo
um apoio que permita a que as pessoas não percam as suas casas, com renda; 2a frente, relatiur à aquisiçäo de
existentes, ou seja, há neste momento um conjunto de habitaçöes, nomeadamente, num meio intermédio, que estão
disponíveis para o mercado, Que como os fundos e os bancoi ainda beneficiam de benefícios fiscais puir i.r.r u,
casas fechadas, pagando apenas 50% de lMl, preferem ter as casas num resguardo capitalista, à espera de
melhores oportunidades de venda. Que o Governo devia fiscalizar as casas devolutãs, porque o facto de não serem
lançadas no mercado, estão a aumentar de forma incremental o preço do arrendamento, Disse que a Câmara
pretende ir ao mercado, comprar e disponibilizar no imediato; 3a frente, consiste na construçäo por via de concessão
de terrenos, no âmbito municipal, cujo levantamento está em fase de conclusäo e onde sérá lançado um concurso
para a construçã0, numa lÓgica modular de qualidade, com infraestruturas que permitam as pessoas ter poupança
na gestäo da habitaçäo e poder ter casas de qualidade, nunca construídas em altura, em meios integrados e com
equipamentos na zona envolvente, transportes e outros e, em simultâneo, disponibilizá-las num curtõ prazo. eue,
admitindo ser um programa a vigorar alé 2026, entende que nestas três frenies se irá consolidar a estratégia da
Câmara Municìpal e que näo há a expetativa de recurso a empréstimos bancários, eue a opçao ào lf,f uni.ipiò 5gra
sempre, em primeiro ligar, esgotar todos os mecanismos que tenham a ver com o financiamónto a fundo prtOiOo Oo
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PRR; que tenham a ver com o Primeiro Direito e com o processo de concessöes, que implica que o investimento é
feito por privados e remunerado ao longo do período de concessä0. Disse que se houver uma alteraçao da política
nacional, que neste momento parece estar vocacionada para o financiamento a 100%, no âmbito da habitaçä0, ou
a Câmara Municipal tem recursos prÓprios ou tem que ir à banca, mas nunca irá à banca ao ponto de a Câmara ficar
numa situaçäo penosa do ponto de vista financeiro, mas, independentemente disso tudo, näo é prioridade nem é o
objetivo da Câmara Municipal recorrer à banca, exceto se de todo em todo, a sua parcela for fundamental. Que entre
a aquisiçäo que é financiada pelo PRR, o Primeiro Direito, que tem uma componente diferente e a construçäo por
via da concessäo onde o Município não investe nada, porque os terrenos já são municipais, julga que se conôeguirá
suprir as necessidades do Município e dar resposta ao principal problema das famílias.
A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes relativamente à questäo dos "sem abrigo", disse que
para o Município é uma realidade que conhece bem e que tem vindo a trabalhar de uma forma muito proxima, eue
o conceito de "sem abrigo" é muito alargado e näo é só aquela pessoa que vive na rua, Que os números
apresentados näo espelham apenas essa realidade, mas também aquelas pessoas que pernoitam em casas
abandonadas, em carros, etc. Disse que recentemente foi criado, em Gaia, um núcleo de planeamento e intervençäo
com pessoas "sem abdgo", em que o Município é o coordenador, Que é uma rede de parceiros, que estäo na linha
da frente na questäo dos "¡9m abrigo" e que, em conjunto, têm vindo a trabalhar as respostas que säo necessárias,
Que no final do ano de 2020, foram assinados protocolos com duas instituiçoes de Gaia, para o conceito de
habitaçöes para os "sem abrigo", Disse que o Município fez uma candidatura ao ÞOlS, para obter-se mais respostas
para Vila Nova de Gaia, para esta população em particular.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Estratégia Local para a Habitação do Município de Vila
Nova de Gaia, nos termos apresentados.

PROCE R A HABIT NO ÂMB
P BL

EDOC/2020t70764
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.26.05,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, o seguinte:
a) Reyggar o anterior procedimento aprovado, por deliberação de Câmara Municipal, em

03t12t2018;
b) Aprovar os procedimentos agora revistos e simplificados, considerando a concretizaçäo

do assunto exposto no ofício no 157/CA de 13 de novembro de 2020, do Gonselho de
Administraçäo da Gaiurb, EM Urbanismo e Habitação.

DIREçAO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAL E CARREIRAS

D

P
CU

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 1'1, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 17.0J.2021,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse que os Vereadores do PSD väo votar favoravelmente
quanto ao recrutamento de 10 polícias municipais e g assistentes operacionais para as atividades lúdicas e irão
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Foi presente o documento referido em epígrafel QUO se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16,05,2021,

&ffi

HcAMARA MUNtctpAL Ata no 07 - Reunião Ptiblica
De 05 de abríl de 2021

abster-se nos restantes, pelas razöes invocadas em reunioes anteriores, Que, hoje, com estes recrutamentos, vai-
se abrir a possibilidade de haver gg novos funcionários e em Novembro de 2020foran recrutados 61, em 11 de
Fevereiro de 2021, 26 e em 28 de Fevereiro de 2021, l0l funcionários, num total de quase 300 novos funcionários,
Que a razäo que motiva os Vereadores do PSD, é que, por exemplo, o recrutamento na área social, educação e
açäo social e, no âmbito da descentralizaçã0, entendem que a mesma já vai duplicar o número de funcionários
municipais, a partir do primeiro trimestre do próximo ano e näo pode servir para, com estas contrataçöes, hipotecar
aquilo que possa ser uma estratégia de desenvolvimento do próprio Município, Que o Senhor Presi-dente já várias
vezes explicou que a Câmara Municipal vai assumir responsabilidades que agora säo do Governo e aquio que ó
argumento dos Vereadores do PSD, é que a Câmara Municipal não sabe ainda qual é o valor; qual é o estado de
conservaçäo dos edifícios; qual é o rácio por pessoa e qual é o número de funcionários,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que, ao longo do último ano, ocorreram
cerca de 300 entradas de novos funcionários, mas também ocorreram 417 saídas, ou sé¡a, existe, neste momento,
uma diferença de 117 pessoas. Que é preciso näo incidir numa lógica de valorizaçäo das entradas como se fosse
um acréscimo, quando na verdade, neste momento, o somatório das entradas é menor do que o somató¡o das
saídas, em idêntico período, Que as entradas estão a ocorrer por via de concurso público, reserva de recrutamento,
o que significa que as pessoas estão a entrar na base da carreira e os que estäo a sair, estavam, em alguns casos,

1o lopoda carreira, pelo.que, a diferença da massa salarial é muito significativa, Que a si compete garaintir que em
0110112022, a Câmara Municipal tenha todas as condiçöes para que o Município assuma a descentializaçã0, Disse
que relativamente àquilo que está a ser transferido, a Câmara Municipal ainda não tem dados finais, mas ño que diz
respeito aos recursos humanos, não precisa de grande negociação para saber duas coisas: na área dos centros de
saúde, há um handicap de assistentes técnicos; na área da educaçä0, entre os assistentes operacionais e os
assistentes técnicos, verifica-se o drama que representa o início de cáda ano letivo, Que a Câmara Municipal está
paulatinamente a assumir. funçÕes preparatórias do próprio dia 01101t2022, nomeadamente, a divisäo da açao
escolar e dos aspetos jurídicos de apoio aos agrupamentos, No que diz respeito à açäo social, disse que a mesma
é para ser incorporada no Município, na área da descentralizaçã0, e está-se a falar numa desceniralizaçäo de
meramente de atendimento de proximidade e aí näo existe úm grande aumento, mas uma necessidade de
reorganização das equipas, pelo que, não antevê um impacto significãtivo do ponto de vista de recursos humanos.
Disse perceber o exposto pelo Senhor Vereador, mas pretende que fique claro que aquilo que a Câmara está a
contratar, fica aquém dos que saem e nem os que está a contratar, säo para substiiuir os que saem, porque está-se
a contratar diretamente para a descentralização e näo para substituir os que saem.
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstenção do ppD/pSD, aprovar o
recrutamento de trabalhadores para ocupação dos postos identificados nas etapas I e 7 do
EDOCl202'l/16587, através de recurso à reserva de recrutamento interna, constituída no
procedimento concursal2512018, para a carreira e categoria de assistente técnico, nos termos
informados.
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Deliberado por unanimidade, aprovar o recrutamento de trabalhadores para ocupaçäo dos
postos identificados pela Enga Vera Pacheco, na etapa 1 do EDOC t2021,,16229, atiavés de
recurso à reserva de recrutamento ¡nterna, constituída nos proced¡mentos concurs ais 11,12,
13,14 e 1512018, bem como, a mobilidade do posto de trabalho não ocupado na carreira geral
de assistente operacional, afeto à Divisäo de Açäo Social Escolar, para o Departamento de
Educaçäo e Saúde, nos termos informados.

T PARA A NTES P
NA DE AGE PAL DE 2A CARRE

EDE DET FU TE
ATRA

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16.0J.2021,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que estes 10 agentes são para
substituir graduados que saíram, Que a Câmara está a formar pessoas que concorrem ao concurso e muitas delas,
apÓs essa formaçã0, inscrevem-se e entram na PSP e a Câmara Municipal tem de fazer amobilizaçäo da reserva
de recrutamento, para substituir aquelas que ficaram colocadas para entrar e não entraram, porqué foram para a
PSP' Que no caso da Polícia Municipal, a Cåmara Municipal não está a acrescentar elementos, mas a subsfituir
aqueles que ficaram classificados e qualificados para entrar no quadro e que aproveitaram o curso pago pelo
Município, no âmbito do concurso público, para ir para a pSp,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que muitas vezes quem deveria fazer uma carreira
de polícia municipal, a qual implica um investimento grande pelo Município, acaba por concorrer aos serviços
municipais, em pé de igualdade com os outros funcionários, para outro tipo de funçoes, Entende que esta situaçåo
necessita de uma correçä0, porque muitos dos polícias municipais, com curso superior, podem .onðgu.¡. a qualquer
concurso e säo privilegiados num concurso externo e o investimento feito pelo tVlunicípio, acaba por se perder, eue
mesmo com aquilo que está legislado, desconhece se haveria condiçöes para que houvesse caneira dentro da
própria polícia municipal, pelo que, a lei devia ser revista,
O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira referiu-se ao tratamento de exceção que têm as
Polícias Municipais de Lisboa e Porto, comparativamente aos outros Municípios, porque näo têm qüaisquer gastos
com a formaçäo dos agentes municipais, porque recorrem à PSP, Que em Gaia, cada agente que entra nó coniurso,
tem um ano de formaçäo e isso não se verifica no Porto nem em Lisboa e seria importa-nte que o Estado tivesse um
tratamento de igualdade para todos os Municípios,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o recrutamento de trabalhadores para admissäo a estágio
de 10 agentes para provimento na categoria de agente municipal de 2a classe da carreira de
polícia municipal, em regime de contrato de trabalho em funçöes públícas por tempo
indeterminado, através de recurso à reserva de recrutamentó inteina, conitituída no
proced i mento concu rsa I sl 12019, n os termos i nformados.
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DE PARA DE UM NA

DE
IN DIMENT REF

EDOCI2021/18930

Foi presente o documento referido em epígrafel guo se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 25,03,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/pSD, aprovar o
recrutamento de trabalhador para ocupaçäo de 1 posto de trabalho na carreira/categoria de
técnico superior, licenciatura em Direito, através de recurso à reserva de recrutamento interna,
constituída no procedimento concursal 15/2019, ref. b), para ocupaçäo de posto de trabalho já
existente no mapa de pessoal de2021,nos termos informados.

PARA DE DE
GORIA

OSTO D ENTE
coN coN

EÐOC|2021/19833
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'A Câmara.29.05,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 abstenção do ppD/pSD, aprovar o
recrutamento de trabalhadores para ocupação de 2 postos de trabalho na carreira/categoria de
técnico superior, licenciatura em Direito, através de recurso à reserva de recrutamento'ínterna,
constituída no procedimento concursal 15/2019 e I posto de trabalho, na carreira de assistente
técnico, através de recurso à reserva de recrutamento interna, constituída no procedimento
concursal 2512018, procedendo-se, para tanto, à alteração do conteúdo funcional do posto de
trabalho näo ocupado e previsto no atual mapa de pàssoal, da carreira geral de aisistente
técnico, área de metrologia, nos termos informados,

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DEPART ENTO DE ASSU NTOS JURíDICOS. ESSOS JUDICIAIS 2009.2020
EDOC/2021t20459

1

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, para conhec¡mento, li.O3.ZOZ\,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

DIR MUNtCtpAL DE ADMTNTSTRAçÄO e FTNAN çAS
RELATÓRO DEAV DO CUMPRIM NTO DO ESTATU TO DO DIREITO OPOSICAO NO ANO DE
2020
8DOC|2021t21604
Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara.22.03.2021,
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Deliberaçäo

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD, nos termos e em
cumprimento do artigo 30 e do n0 2, do artigo 100 do Estatuto do Direito da Oposição, aprovar
o relatório de avaliação do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposiçäo no ano de 2020 e
submeter ao Presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia e aos representantes
dos partidos políticos do direito de oposiçäo na Assembleia Municipal.

IMENT N0 RATO DE

NOVA D
GAIA- PEDI CHARON
EDOC/2020/79954
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara, 04,03,2021,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD, nos termos e com
os fundamentos vertidos na Inf.21.16.DCAJRM e seus 2 anexos, que:
1- Aprovar o primeiro pedido de revisäo de preços, nos termos dos nos 4 a 6 da Gláusula Ba
do cE, ao abrigo do artigo 3000 do ccP, com as seguintes condiçoes:
i)aplicação de uma atualização de 5,83%;
ii) sobre a componente do custo relativa a mão de obra guê, como confirmado
pelos serviços, corresponde a g3% dos preços unitários adjudicados;
¡i¡) com efeitos reportados a data sempre posterior 01 de fevereiro de 2020,
concretamente à data de início do contrato (01/06/2020);
iv) a que deve acrescer IVA à taxa de23o/o, no valor global de € 259,836,09 a que acresce IVA
à taxa de230/0, em obediência à informaçäo dos serviços constante do Anexo ll.
2-Proceder'se previamente à cabimentaçäo e compromisso da verba necessária para
garantir a despesa resultante da primeira revisäo de preços, no valor global de € 259,83'6,09
a que acresce IVA à taxa de23o/o, repartido anualmente nos seguintes termos:
i| 2020 - € 50.523,69 (+tVA)
ai) 2021 . € 86.612,03 (+tVA)
äiI2022. € 86.612,03 (+tVA)
ivl 2023 - € 36.088,34 (+tVA)

DO DE DOP ODE UNICIP
TOTAL NOVE NTAEN PARA

SOLICIT
ED0C/2020t74703

os

Foi presente o documento referido em epígrafe¡ QUO se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: ,'À Câmara. 11.05,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução eml0o/o do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €769,39 (setecentos e sessenta e nove euros
e trinta e nove cêntimos), ou seja, o valor de €503,57 (quinhentos e três euros e cinquenta e
sete cêntimos), para deslocação a Setúbal, no dia 06 de março de202l,solicitado pelo Futebol
Clube de Gaia, nos termos informados.

E SEGU EDE PARA
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DE RED

PARA
PONTE 13 DE soLtctT ESPORTIVA
DE SANDIM
EDOC/2021/3183

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. 17.03.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €688,06 (seiscentos e oitenta oito euros e
seis cêntimos), ou seja, o valor de €446,64 (quatrocentos e quarenta e seis euros e sessenta e
quatro cêntimos), para deslocaçäo a Ponte de Sôr, no dia 13 de março de2ÌZl,solicitado pela
Associaçäo Desportiva Modicus de Sandim, nos termos informados.

DE RE EN DE UTI MU IP
TOTAL DE M AEO

DIA 17 DE PELA A
SANDIM

EDOC12021t3213
Foi presente o documento referido em epígrafe,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À
Deliberaçäo:

que se anexa no final por fotocópia sob o n0 21, apenas no original,
Câmara. 19.03.2021'

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €100,78 (cem euros e setenta e oito
cêntimos), ou seja, o valor de €35,55 (trinta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos) para
deslocação a São João da Madeira, no dia 17 de março de2021, solicitado pela Assoiiåçao
Desportiva Modicus de Sandim, nos termos informados.

ú7

ARA DES

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 11.0J,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em Z0% do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €7 41,66 (setecentos e quarenta e um euros
e sessenta e seis cêntimos), ou seja, o valor de €484,16 (quatrocentos e oitenta e quatro euros
e dezasseis cêntimos), para deslocaçäo a Oeiras (Queijas), no dia 06 de mario de 202,1,
solicitado pelo Colgaia - CDE, nos termos informados.

PEDI ENTO DE UTI URAS M VALOR
UROS E

A OEI soLtctT . CDE
EDOC|2021/15599

P DET MUNI OR
AL E TRI SEU

AE O. NOS DIAS 13814 DE MARCO DE 202I. SOL ADO PELA . CDEtc
EDOCI2021t',t7134
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no original
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Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara, 17,0J,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €336,03 (trezentos e trinta e seis euros e
três cêntimos), ou seja, o valor de €200,22 (duzentos euros e vinte e dois cêntimos), para
deslocaçäo ao aeroporto, nos dias 13 e 14 de março de 2021, solicitado pelo Colgaia - CDE,
nos termos informados.

PE DOP DE DE VIATU VALOR
AL DE €7 OS A EUROS

PORTO NO DIA D82021 LI OLGAIA
CDE
EDOC/2021/3135

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara, 26,05.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €750,25 (setecentos e cinquenta euros e
vinte e cinco cêntimos), ou seja, o valor de €490,18 (quatrocentos e noventa euros e dezoito
cêntimos), para deslocação a Porto Salvo/Oeiras, no dia 21 de março de202l,solicitado pelo
Colgaia - CDE, nos termos informados.

P REN PARTE
"cosMl URTLE. LDA'' 30 DE JUNHO DE2021
EDOCI2021t19446

Alø n' 07 - Reuníão Ptiblíca
De 05 de øbril de 2021

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o n0 25, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:',À Câmara. 17,0J.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a suspensäo do pagamento das rendas do parque da
Aguda por parte da sociedade "COSMIKTURTLE, LDA'| aie ¡O de junho de2021,nos tärmos
informados.

o TUTO DE FO
ODE DE

coM
SEM VISTA

DI

05.08.2019
EDOC/2o19t47949

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:"A Câmara, 19,09.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, revogar o Protocolo de Colaboraçäo celebrado entre o Instituto
de Emprego e Formaçäo Profissional, l.P, e o Município de Víla Nova de Gaia, no âmbito da
implementaçäo do Programa "Garantia Jovem", aprovado pela Câmara Municipal em
05.08,2013, nos termos informados.
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NOVA DE
E CUL OLIVAL FINANCE FARDAME

DE 01.1
EDOC/2018/57931

Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 16,05,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, revogar a deliberaçäo da Câmara
Municipal de 01.10.2018, que aprovou o Acordo de Colaboraçäo celebrado eñtre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Fanfarra Recreativa e Cultural de Olival e autorizar o estorno da verba
cabimentada e comprometida, no valor de cinco mil euros,

O DEVILA
EM CREST lo Fl

REVOGAR DE 17.1 ORIZAR
EDOC/2o18t74269
Foi presente o documento referido em epígrafe,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, revogar a deliberação da Câmara
Municipal de 17.12.2018, que aprovou o Acordo de Colaboração celebrado eñtre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Juventude em Marcha de Crestuma e autorizar o estorno
da verba cabimentada e comprometida, no valor de cinco mil euros,

AC IPIO DE
DE CUI SU OGIA TEN A

FINA GEIRA MUNI CIPAL

E

que se anexa no final por fotocópia sob o n0 28, apenas no original,
Câmara, 16.03.2021'

E

EDOC/2020t22518

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 26,03.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanìmìdade, aprovar a adenda ao Acordo de Parceria celebrado entre o Município
de Vila Nova de Gaia e AICSO - Associaçäo de lnvestigaçäo de Cuidados de Suporte em
Oncologia, tendo em vista a revisäo da cláusula terceira, quanto à forma de pagamento da
comparticipaçäo financeira municipal, no âmbito do apoio municipal às obras Có novo espaço
dos escuteiros, nos termos apresentados,

ACORDO COOPERACÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA ADEGAIAEO DE

TO AGAMEN

LTURA DE VILA GAIA P EI

0D tNtc
E pEZ MtL EUROS)
8DOCI2021t20477

TERE DU CAP DE €11

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"Aptrovo, A Câmara, para ratificaçaro.23,03,2021,

Classificaçâo: Público
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de23.03.2021,
que aprovou o Acordo de Cooperaçäo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o
Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila Nova de Gaia, para apoio financeiro a
diversas iniciativas a terem lugar durante a época pascal, no valor de €110,000,00 cento e dez
mil euros), nos termos apresentados,

RDO DE A ENTRE O DE VILA N oc
VILA

o
2021. NO MONTANTE TOT DE €35.000.00 E CINCO MIL EUROS)
EDOCI2021t20249
Foi presente o documento referido em epígrafe,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Centro de Cultura e Desporto dos Tiabalhadores de Vila Nova de Gaia,
para apoio financeiro à concessäo de benefícios sociais a todos os seus associados e famílias
para o ano de 2021, no montante total de €35.000,00 (trinta e cinco mil euros), nos termos
apresentados,

míuo PARA to rcíPro DA DE
TERREN DE
OLIVAL. LEVER E CRESTUMA
EDOC/2019/62983

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:',À Câmara. 23,09,2021,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura perguntou qual a finalidade da pretensã0,
O Senhor Vice'Presidente, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo disse que o processo iniciou-se com um
pedido da empresa localizada num terreno adjacente, devido à necessidade de um parque de estacionamento. Disse
tratar-se de uma parcela de terreno que näo tem qualquer utilidade e que, se a empresa estiver interessada em a
adquirir, com o PDM, com a classificação e uso de solo definidos, pode fazê-lo, mas se näo estiver interessada, o
Município terá de encontrar uma solução para o terreno, o qual estå abandonado e que näo cria qualquer acesso,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD, nos termos da alínea
9)' do n0 l, do artigo 250 do Anexo I da Lei 75t2013 de 1i de setembro, submeter à aprovaçäo
da Assembleia Municipal a desafetaçäo do domínio público para o domínio privado do
Município da parcela de terreno a seguir identificada:
' Parcela de terreno com a área de 1635 m2 sita na Rua do Verdinho, União das freguesias de
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, anteriormente pertencente à extinta freguesia-de Olival,
cedida ao domínio público pela escritura no 184/88 de 18 de outubro, paia instalaçäo de
saneamento e acessos, no âmbito do alvará de loteamento no 5O/BB, A ieferida pariela de
terreno encontra'se omissa à matriz predial e é parte do descrito na 2a Conservatória do
Registo Predial sob o n034 da freguesia de Olivai, sendo atualmente desnecessária para a
finalidade pública para que se encontrava afeta. Gonfronta do norte com os lotes 17 a 25 do

que se anexa no final por fotocópia sob o n0 31 , apenas no original
Câmara. 30,03,2021'
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alvará 56/88, do sul com Joaquim Príncipe e outros, do nascente com Joaquim príncipe e
outros e do poente com Joaquim Principe e Município de vila Nova de Gaia,

AD co DE EM DE MÉD CELE
MUNI N EO
EDOC/2019/68649

Foi presente o documento referido em epigrafel QUO se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara.26.03.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD, aprovar as adendas
aos contratos de empréstimo celebrados com o Banco BPl, S.A. e a Caixa Geralde Depósitos,
S,4., nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à aprovaçäo da Assembleia Municipal,

A CELE OM NOVA
P DE E CLEO NO DOD

o DE €1 E NOVE
- RETIFI DE

Ata no 07 - Reunião PtÍblíctt
De 05 de abrìl de 2021

AÀ
USAEA

o

DE

MIL

EDOC/2021/6189
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara.26,09,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberaçäo de 22.02.2021e aprovar que os montantes
previstos. a atribuir aos Agrupamentos de Escuteiros, o sejam através do Corpo Nacional de
Escutas (no montante global de 13.590.00€), sendo que esia, através de cláusula terceira da
minuta, se compromete a transferir para cada um daqueles Agrupamentos, os montantes que
cabem a cada um deles, nos termos informados.

EDOCI2021/20830

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 29,05,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de início de procedimento de elaboraçäo de
regulamento e participação procedimental conducente à criaçäo do Regulamento de Gestão
de Praias no Município de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

IO PÚ

VEN
E

ROSEI N0 169 - UN DE FREGUESIAS PEDROSO E S
EDOCI2021/15765

DO

DO

NÊH Ntcl

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 29.03.2021,

DELI
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
| 'aceitar a cedência, para inteqracão no domínio público municipal. com vista à construçäo do
novo traçado viário entre a Avenida Dr. Moreira de Sousa e a Rua do Roseiral, da parcãla de
terreno co-m a áre.a de 2.00 m2. a desanexar do prédio urbano sito na Rua do Roseiral, n.o 16g,
uniäo de freguesias de Pedroso e Seixezelo, descrito na Segunda Conservatória do Registo
Predial sob o número 6238 - Pedroso e inscrito na matriz sob o ãrtigo 8210, identificada na planta
cadastral e,mi!i9a qell Divisäo de Patrimonio e Expropriacöes a coi azul e como parcela 2 ã com
o valor atribuído de €37,20 (trinta e sete euros e vinte cêntimos);
ll. autorizar:
a) que a área a ceder seja contabilizada, para efeitos de licenciamento, num aproveitamento
futuro do prédio acima referido;
b) a reposiçäo do muro e do portäo na nova localização prevista no projeto de execuçäo da obra
em causa,

coM
TA NA ANEL DE

ONA srL E352E
E1 SMA PEL DE €I()() MIL EU

DAE

DO
RO

DE

N0s

8DOCI2021t18914
Foi presente o documento referido em epígrafe¡ QUê se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 29.03.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
a) a aquisição, através de escritura de compra e venda, da parce-la de terreno com a área de
904,00 m2, sita na Rua do Anel, freguesia de Oliveira do Douro, a desanexar do logradouro do
prédio urbano sito na Rua Rocha Silvestre, números 346 e 352 e Rua do Anel, númãros 2,6,10,
12e 18, naquela freguesia de 0liveira do Douro, descrito na Segunda Conservatória do Rãgisto
Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 4541 - Oliveira do óouro e inscrito na matriz sob o
artigo 7159, pelo valor de 100,000,00 € (cem mil euros), para integraçäo no domínio público
municipal com vista ao alargamento do indicado arruamento e construção de estacionamento;
b)a respetiva minuta da escritura de compra e venda.

IME

CONT
FOR PAR

8DOCI2021t10111
Foi presente o documento referido em epígrafet ry9 se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 29.0J.2021,
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Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' aceitar a cedência, em regime de direito de comodato, pela Confraria Nossa Senhora da
Saúde, dos imoveis denominados "Parque das Malhas", "Parque dos Restaurantes", "parque
dos Carrocéis", "Parque das Merendas" e "Feira das Velharias" que fazem parte do prédio
rústico denominado "Parque do Santuário da Nossa Senhora da Saúde", sito na Alameda
Senhora da Saúde, união de freguesias de Pedroso e Seixezelo, inscrito na matriz respetiva
sob os artigos 5951, 3836, 3830 e 3840, pelo prazo de 6 meses a contar da data da assinatura
do respetivo contrato, renovável, automaticamente, por períodos de 3 meses, se näo for
denunciado por qualquer das partes;
2 - aceitar que, em virtude da celebraçäo do referido contrato, o Município tenha as seguintes
obrigaçöes:

a) näo afetar os imóveis a fim diverso daquele para que säo cedidos (realizaçäo da feira);
b) o horário de funcionamento da feira e da montagem dos locais de vendá se¡a das ó6:00
horas às 14:30 horas;
c) realizar, a expensas suas, todas as obras necessárias de adaptaçäo do espaço comodatado
ao fim previsto no contrato;
d) manter e restituir os imóveis em bom estado de conservaçäo, desenvolvendo, para o efeito,
todas as diligências necessárias;
e) näo realizar quaisquer obras nos imoveis em causa, sem o prévio consentimento da
Confraria da Nossa Senhora da Saúde;
f)todas as obras e benfeitorias efetuadas pelo Município nos locais comodatados, passam a
fazer parte do mesmo;
g) entre os dias 7 de agosto e 23 de agosto, caso se realize a festa profana da Nossa Senhora
da Saúde, a feira näo se realizará;
h) as despesas inerentes á conservaçäo e limpeza dos espaços säo da responsabilidade do
Município;
3 - aprovar a minuta do contrato de comodato

ELE OM VILA ASS

VALOR €708.1
OSE CE A ROS E

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara, 29,03.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Cooperaçäo a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Associação Humanitária dos BombeiroJVoluntários de Coimbröes, para apoio
financeiro às obras de reabilitaçäo e beneficiação das instalaçöes, no valor total Ae C7OA,t¿g,Zg
(setecentos e oito mil, cento e quarenta e nove euros e setenta e nove cêntimos), nos termos
apresentados.
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6

N

NTRATAR

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"Concordo. À Câmara, para ratificaçã0, 2g.03,2021"
O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira disse que estes concursos têm apenas o preço como
único- critério de adjudicaçã0, Que o candidato que apresenta o preço mais baixo, não respondeu a neni1um pedido
de informaçäo solicitada pela Câmara Municipal, sobre quais eram os critérios para estabelecer o preço apresentado,
o qual é relativo à limpeza de espaços, em todos os dias do ano. Disse que o candidato apresentóu o preço mais
baixo num ajuste direto e näo compareceu para prestar os serviços, pelo que, a Câmara Municipal perdeu O meses
de concurso, devido a esta situaçä0, a qual é manifestamente prejudicial para o Município ä devia existir uma
penalização para estas empresas.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de2g.03.2021,
que aprovou o seguinte:
' Näo adjudicar o presente procedimento de concurso público com publicidade
internacional para a prestação de serviços de higiene e limpeza com
fornecimento de consumíveis de casa de banho em diversos equipamentos
municipais, nos termos da alínea c)do n.o 1 do artigo 790 do ccp;
' Revogar a decisão de contratar do presente procedimento, ocorrendo a sua extinção, nos
termos do artigo 800 do CCP, com as consequências legais, designadamente a obrigatôriedade
de ser iniciado um novo procedimento de contratação no piazo máximo de é meses a
contar da notificação da decisäo de näo adjudicação, mas cujas peças jét se
encontram a ultimar, pelo guo, será lançado um novo procedimeñto com similares
cláusulas contratuais no mais breve espaço de tempo possível.
' Autorizar o descabimento das verbas alocadas às propostas de cabimento emitidas neste
procedimento e toda a tramitação inerente aos respetivos documentos contabilísticos,

P!gEgSTA pE Apoto A0 PLANOtNTEcmpo pE SALVAMENTO _ É
EDOC/2

Foi presente o documento referido em epígrafel QUê se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. J0,0J,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea u), do no 1, do artigo 330 da Lei no
7512013 de 12 de setembro, aprovar o seguinte:
"No âmbito da execuçäo do Plano lntegrado de Salvamento (PlS), aprovado pela Capitania do
Porto do Douro e Instituto de Socorros a Náufragos, conforme pievisto no artigo 30d da Lei no
6812014, de 29 de agosto, na sua redaçäo atual, iara a época balnear de2020,e no âmbito das
29 concessões das zonas balneares das praias da orla costeira de Vila Nova de Gaia,
contempladas pelo PlS, a Câmara Municipal delibera afetar às seguintes entidades, as verbas:
1. Associaçäo Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valãdares - 11.s21,0i€ (onze mil,

quinhentos e vinte e sete euros e sete cêntimos)
2' SummerPriority - Grupo de Nadadores Salvadores a atuar no Concelho de Vila Nova de Gaia

- 48.619,23€ (quarenta e oito mil, seiscentos e dezanove euros e vinte e três cêntimos)"
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q

_DFEçAO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçoS púBLtcoS
EUfBEtTApA pE REAB ¡ruçno turecnnon oo cnsrelo
EDOC12021t11377

Foi presente o documento referido em epígrafe¡ QUO se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 24.02.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Autorizar a abertura do procedimento e respetivo cabimento;
2. Aprovar o júri;
3. Aprovar as peças do procedimento,
Mais foi deliberado submeter a autorizaçäo da Assembleia Municipal, os encargos plurianuais,
em cumprimento do arlo 22o do DL 197/99, de 08 de junho, repristinado peh Résoluçäo da AR
8612011de 11 de abrit:
2021:910.143,48€
2022: 455.071,T9€,
(valores c/lVA incluído)

MUNI

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 30,03,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
' Aprovar os trabalhos complementares, no montãnte global de S2.lg2,gæ, + lVA,
correspondendo a trabalhos complementares que resultam dã circunstâncias nåo previstas,
ao abrigo do no 2, do artigo 3700, do CCP, sendo que destes, 921,33€ + VÄ são da
responsabilidade do empreiteiro;
. Aprovar os preços novos;
'Aprovar a prorrogaçäo de prazo por 80 dias, permitindo que os trabalhos complementares
sejam executados até ao dia 1g de junho de2021;
. Aprovar o plano de trabalhos e restantes planos;
' Cabimentar a verba correspondente aos trabalhos a mais, no valor de 51.g61,56€ + lVA, da
rubrica 2019 I i, do plano.

EDOC/2020t70149

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,,À Câmara, 10,03,2021,

ßwfr
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ESIA DE

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
1. Autorizar a abertura do procedimento e respet¡vo cabimento;
2. Aprovar as entidades sugeridas para convite à aprovaçäo de proposta;
3. Aprovar o júri;
4. Aprovar as peças do procedimento.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal a aprovaçäo dos encargos plurianuais, em
cumprimento do artigo 22o do DL 197/99, 08 de junho, repristinado pela Resoluçäoda AR 86/2011,
de 11 de abril.

coN PARA DO "P PAL DE
coN DE

AS
EDOC/2020t47332
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: "Defiro, À Câmara, para ratificaçã0,25.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 25,03,2021
que aprovou a prorrogação de prazo para propostas, por dois dias, contados da publicação do
respetivo anúncio em DRE, de forma a dar-se cumprimento ao previsto no no 2 do art, 320 da Lei
96/2015, de 17.08 (Lei que regula o funcionamento das plataformas eletrónicas), revelando.se,
neste caso, o mecanismo da prorrogaçäo o único possível tendente à proteçäo do direito de
participaçäo por eventuais interessados no presente procedimento,'via ápresentação de
proposta, nos termos informados,

MU ET RUA 5DE
OUTU . FREGUESIA DE AVINTES
EDOCI2021/17533

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16,03,2021,
Deliberaçäo:

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

MUNI

EDOC/2020/65258
RUA

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. 17,03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe¡ guo se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: ,,À Câmara. 90.0J.2021,

VILA NOVA DE

cÁt,tARA MUNtctpAL Ata no 07 - Reunião Ptiblícø
De 05 de abril de 2021

MUNIC TO TO DAS
VILAR

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no o¡ginal
ED0C/2019/43658
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 17.0J.2021,
Deliberação:

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

DE PRACET coM
ILHARES E

EDOC/2020t72706

ICIPAL NA CANI
8DOC12021I17042

RUA DOO
UNI ROSO E

E N DA ZONA D ENTRE
DE AVENI GAMA AV. D

ED0C/202118388

û

F

E
DO F

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 49, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 30,03,2021,
Deliberação:

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

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara.50.05.2021,
Deliberaçäo:

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

RA c
o

ÊDOC12021t16021

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no o¡ginal
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 30.05.2021,
Deliberaçäo:

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

EDOC/2020/64515
Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 90.03.2021,
Deliberaçäo:

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

DE UINTESP

IDO A
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Deliberaçäo:

ESSO E

SMO
EE

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD, aprovar a autor¡zaçäo
espec¡al de circulação para os seguintes veículos pesados: QX.01.53, 04.89.0M e 60.0S-ZR,
para permissäo de circulação 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), válido
atê 3111212021, nos termos informados.

DOP TAXA D

365 D DE€21
UMA DE UMA DE UM

BLICO UE
DADE

EDOC/2021/5618

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. 30.03,2021,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, aprovar o pedido de
isençäo do pagamento da taxa devida pela apreciaçäo do processo e pela interrupçäo de
trânsito por 365 dias em rua, no valor de €21.930,00 (vinte e um mil novecentos e trinta óuros),
uma vez que se trata de uma obra a cargo de um organismo do setor público (lnfraestruturas
de Portugal) e que assenta na prossecuçäo de finalidades de interesse público'municipal, nos
termos informados.

LOTE 2- REITA DO EDI
MDE DE TRATO 1

EDOCI2021/19306
Foi presente o documento referido em epígrafe,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A
Deliberaçäo:

que se anexa no final por fotocópia sob o n0 55, apenas no original
Câmara. 30.03,2021'

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
' Aprovar os trabalhos complementares, no montánte global de 28.078,96€ + lVA,
correspondendo a trabalhos complementares que resultam de circunstâncias não previstas,
ao abrigo do n0 2, do artigo 3700, do CCp;
- Aprovar os preços novos;
' Aprovar a prorrogaçäo de prazo por 29 dias, permitindo que os trabalhos complementares
sejam executados até ao dia 23 de abril de2021i
- Aprovar o plano de trabalhos e restantes planos;
' Cabimentar a verba correspondente aos trabalhos a mais, no valor de 28.078,g6€ + lVA, da
rubrica 2015 I 2, do plano,

D|REçAO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSÃO SOC|RL
CAN TURA DE APOI AO ARRENDAM ENTO, SOLICIT POR MARIA FI LOMENA MARTI NS PINTO
EDOCI2021/18975
Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,,A Câmara. 19,05,2021,

fr
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Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria Filomena Martins Pinto, nos termos informados.

CANDIDA DE APOIO AO ARRENDAME NTO. ICITADA DA GLÓRIA SANTOSPOR
ALMEIDA
EDOCI2021/18900

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 57, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 19.0J.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria da Glória dos santos Almeida, nos termos informados.

C4NDIDATURA DE APO C|TADA POR ALBINA DOMINGUES CORREIA
EDOCI2021t18872
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b8, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 19.09.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Albina Domingues Correia, nos termos informados

g4lPlDlfVRA DE APoI ITADA poR ARLINoo HÉLDER pEREIRA NUNEs
EDOC/2021/18868

Foi presente o documento referido em epígrafet que se anexa no final por fotocópia sob o no 5g, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara:"A câmara, 19.0s.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Arlindo Hélder pereira Nunes, nos termos informados.

CANDI DATURA DE APOI oA0 ENTO. SOLICIT ADA POR TEIXEIRA s
EDOC|2021/18864

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara, 19.0s.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Alzira Teixeira Guimarães, nos termos informados.

DE
EDOC|2021/18854

ITADA RAM VA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente da Câmãra:"À Câmara. 19.03,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
sandra Mónica da sirva Ramos, nos termos informados.

^
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 62, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 19.0J.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Mónica Manuela Teixeira Bastos, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR CARLOS JOAQUIM OLIVEIRA DA CRUZ
8DOCI2021t18782
Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 03, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:',À Câmara, 19,0J.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Garlos Joaquim Oliveira da Cruz, nos termos informados,

DI APO tc FI
ÊDOC|2021t18779

DI DE CITADA RPÉTUA ING
FILIPE JORGE

cÅ.¡4ARA MUNtctpAL Atø n'07 - Reunìão Públictt
De 05 de abril de 2021

CAN TURA DE oAo DAMENTO. CITADA TERESA ÉuR prruro
EDOCI2021/18769

Foi presente o documento referido em epígrafet q_u9 se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara, 19,05.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
sara Filipa La Roque Gonçarves, nos termos informados,

9AJ'IÐIPATURA DE APolO Ao ARRENDAMENTO, SOLICITADA POR JOSÉ MANUEL DE oLtVEtRA DA
CUNHA

8DOCI2021t18774
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no o¡ginal,
Despacho do senhor Presidente da câmatra: "À câmara. 19.03,2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
José Manuelde oriveira da cunha, nos termos informados,

E

8DOCI2021t18773
Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: 'À câmara. 1g,0s.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Perpétua Maria chingomble Filipe Jorge, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 67, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "À câmara, 1g,0s.2021,

aacef -
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 17.03.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Ana RaquelAraújo pinto, nos termos informados,

CAIDIDATURA DE APO |TADA POR ELVIRA DA COSTA MARTINS CAMILO
EDOC/2021t18764
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 17,03,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Elvira da Costa Martins Camilo, nos termos informados.

Deliberação

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Teresa Amélia Pinto Barros, nos termos informados.

CANDI DATURA DE APOIO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR RAOUEL PINTO
8DOCI2021t18767

CANDI TURA DE l0 Ao NDAMENTO. SOLICITADA POR ARMANDA RAQUEL ORIM
MONTEIRO FREITAS
8DOC|2021t18762
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. 17.08,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Armanda RaquelAmorim Monteiro Freitas, nos termos informados.

SOLI
EDOC12021/18759

s

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 17,05.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria da conceiçäo Fernandes, nos termos informados.

URA
MENDES SOUSA

o SOLIC MOR RA

EDOC12021t18737

Foi presente o documento referido em epígrafe¡ gue se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara, 17,05.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoío ao arrendamento, solicitada por
lsabel Maria Moreira Oliveira Mendes Sousa, nos termos informados.

Classificação: Público
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CANDI DEAPOIOAOARRE NDAMENTO. SOLICITADA POR CLÁUDN MARIA LOPES RETO FURRIEL

to DAME CITADA FERREI

POR

ctT AUGU DA

8DOC|2021t18739
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 73, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 17,03,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Cláudia Maria Lopes Reto Furriel, nos termos informados,

9A!D|P4JURA 
pE APoto Ao ARREND

CARDOSO

EDOCt2021t18743
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 17,03,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
salomé Maria Moreira da silva cardoso, nos termos informados.

A

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 75, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 17,03,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicltada por
Balbina Ferreira da Mota Resende, nos termos informados,

RESENDE

8DOCt2021t18749

IDA
MARQUES

EDOC/2021/18753

TURA
ÊDOC|2021t19042

E

Foi presente o documento referido em epígrafel q_u9 se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 17.05.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Joaquim Henrique Gomes Marques, nos termos informados,

E0

Foi presente o documento referido em epígrafel qu9 se anexa no final por fotocópia sob o no 77, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 19.0J.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria Augusta Soares da Silva, nos termos informados.

9A!DI9|LVRA DE APoloAoAnnellonlvletlro crTApA poRveRn móuc¡ mrnoes oe sousA
8DOC12021t19023
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no original,

åwfr
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6
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara, 19.0J.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Vera Mónica Mendes de Sousa, nos termos informados,

DI o DAMENT ADA
OLIVE PINTO

D

EDOCI2021t1902'l
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:"À Câmara, 19,05.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Márcia Alexandra Gomes oliveira pinto, nos termos informados,

AO POR

8DOCI2021t19017
Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 80, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 19,03,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Helena Manuela da Silva Martins da Gruz, nos termos infbrmados.

g4l!p!p4Tg,RA pE ApOtO A tcrApA poR MARTA FERNANDA pA STLVA pEREIRA
FONSECA PINTO
EDOCI2021/19011

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, 19.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria Fernanda da Silva Pereira Fonseca Pinto, nos termos informados

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, 1g.03,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria da Conceiçäo Faria da Silva, nos termos informados,

9å!P1P4T,9EA DE APo LIcITADA poR RUTE oANTELA GoMES pArvA
ÊDOCI2021/19001

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no original
Despacho do senhor presidente da câmãra:"À öâmara, 1g,0J,2021,

aaee( -
Ëoon"" #^
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ÊDOCI2021/18998

Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 19.03,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Diana Filipa Marques Monteiro Borges, nos termos informados.

C4ryDIDATURA DE APO ITADA POR BRUNA FILIPA SILVA DE LIMA
EDOCI2021/18994
Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 85, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 19,03,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Bruna Filipa Silva de Lima, nos termos informados

Deliberaçäo:

BORGES

EDOC|2021/18989

TURA
EDOCt202t/18985

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Rute Daniela Gomes Paiva, nos termos informados.

APOI LICIT FILIPA ONTEI

oAo E clT HO

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 19.0J.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria Antónia carvalho da sirva, nos termos informados.

DIo

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no BZ, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"À câmara. 1g.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Diogo Lopes Gorgal Rodrigues, nos termos informados,

CANDI DATURA DE APOIO AO ENDAME NTo, SOLIC POR DA DOURADO ANDRADE
BESSA
EDOCI2021/18983

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 câmãra:"À câmara. 19.03,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Otelinda Dourado Andrade Bessa, nos termos informados.

Classificação: Prlblico
fr
aScet -
Ëotr""

Pås¡nâ 29 de 5?



f5"IaVILA NOVA DE

CÄMARA MUNIcIPAL þ\Ats n'07 - Reuníão Ptública
De 05 de øbrìl de 2021 Í

CANDIDAT URA DE APOIO AO NDAMENTO. SOL tc POR JANAINA ROSA MENDES
ED0C/2021/18831

Foi presente o documento referido em epÍgrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 89, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 19,09.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Janaina Rosa Mendes, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR ANA MARIA SANTOS MATOS
EDOC[2021/18801

Foi presente o documento referido em epígrafet qu9 se anexa no final por fotocópia sob o no 90, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 19.03.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Ana Maria Santos Matos, nos termos informados.

CANDIDAT URA DE APOIO ARRENDAMENT O. SOLICITADA PO LUiSA JUSTINO IRA
EDOC|2021/18799

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 91, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 19.05,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Luísa Justino Ferreira, nos termos informados,

ÏURA
EDOCI2021/18796

0 DAME crT INA VILLA

to POR DAG IRA
SILVA
EDOC/2021/18795
Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no g3, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara, 1g,05.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por Rui
Miguelda Graça oriveira e sirva, nos termos informados.

94ryDLD4TURA DE APolo NTo. soltctTApA poR FERNANoo MANUEL pA cosTA
DUARTE

8DOC|2021t18792

Foi presente o documento referido em epígrafe¡ guo se anexa no final por fotocópia sob o no g2, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 19.03.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Madalina Nicoleta viila Jarnea, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 94, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "À câmara. 1g.0s.2021,

N
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apo¡o ao arrendamento, solicitada por
Fernando Manuel da Gosta Duarte, nos termos informados.

CANDIDATURA DE 0Ao DAMENTO. CITADA MARIA AU GOMES MOREIRA
8DOC|2021t18791
Foi presente o documento referido em epígrafet g_u-e se anela no final por fotocópia sob o no gb, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 19.03,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria Aurora Gomes Moreira, nos termos informados.

DI

BORGES

TU APOI
EDOCI202'U20757

DAT
8DOC|2021t20756

SANTOS

EDOC|2021t20752

TADA

ADA DIO PE NOCO

MON ctA

IRA

ROD

EDOCI2021/18788
Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 96, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara, 1g,0s,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria Angelina Rodrigues Borges, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafel guê se anexa no final por fotocópia sob o no 97, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente da Câmãra:"À Câmara. 19.05,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Emídio Pereira Tinoco, nos termos informados,

Foi presente o documento referido em epígrafe¡ gue se anexa no final por fotocópia sob o no 98, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente da Câmãra:,'À Câmara. 1g,0g,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Mónica Patrícia pereira Lemos, nos termos informados,

AP EN T

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 câmãra:"À câmara. 19.03.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Emanuel Pereira Dias de Oliveira Santos, nos termos informados,

OL
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TU

EDOCt2021t20744

EDOC12021t20734

DE
8DOC12021t20731

8DOCI2021t20724

DE
ED0C/2021t20719

v
Alø n" 07 - Reunìão Ptiblíca

De 05 de øbrìl de 2021 6
wotoAoARREND RT|NS
eooclz
Foipresente o documerto referido em epígrafe,.que se anexa no finalporfotocópia sob o no 100, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 19.0J,2021;
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Dina Teresa Simöes Martins, nos termos informados.

o

to

DAME

SO

AO DAM SOLI

MA ALM

POR

POR cRtsrl RA

DA

FI VES

ctT

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexanofinal por fotocópia sob o no 101 , apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara, 19.03.2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Marlene Maria Armeida santos, nos termos informados.

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:"A câmara. 19.03,2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por Rui
Miguel Pinto dos Santos, nos termos informados.

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 câmãra:"À'câmara. 1g.Ìs,2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
silvina cristina pereira da silva, nos termos informados.

DE

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 câmãra:"A'câmara, 1g,03i.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Júlia da Silva Teixeira, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin_al por fotocópia sob o no 105, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À'câmara, lg,Is.zozl,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apo¡o ao arrendamento, solicitada por
Sara Filipa Alves Machado, nos termos informados

!ì4!|P|_DATURA DE AP0l0 A0 ARRENDAMENTO, SOLtCtTApA poR CARLOS MANUEL DE CARVALHO
BARROS

8DOC12021t20708

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o n0 106, apenas no o¡ginal.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 19.05,2021;
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
carlos Manuel de carvalho Barros, nos termos informadbs.

CANDIDAT URA DE APOIO AO ARREN o. solrc POR ROSA ALVES IRA
EDOC|2021t20705
Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 107, apenas no o¡ginal.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 19.05,2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria Rosa Alves Teixeira, nos termos informados

CAN DE
ED0C/2021t20701

EDOC|2021/20699

CANDIDA

AO tc CRIST

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 câmãra: "À câmara. 19.03.2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
cristina Julieta Martins Augusto, nos termos informados.

o POR

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 câmãra:"A câmara. 1g,03.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Ana Maria Gonçarves Ferreira, nos termos informados.

TURA DE APOIO AO NDAMENT o. soL POR OFÉ LEOPOLD INA CUNHA OS
DE LIMA

8DOCI2021t20697

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 10, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara. 1g,0J.2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
ofélia Leopoldina cunha Ramos de Lima, nos termos informados,
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Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 1 1, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A câmara. 19.03.2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Almira Moreira Lopes, nos termos informados,

gêIP=IPATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLTCTTApA poR ELSA ANDRE|A pA STLVA FERRETRA
GERIANTE
EDOC/2021/19065
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 Presidente da câmàra:"À câmara. 19,03,2021;
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Elsa Andreia da Silva Ferreira Geriante, nos termos infoimados.

CAND TURA N 0 PO
EÐOC|2021/20694

TU NAT FE
DA SILVA
EDOCI2021/19060

EDOC|2021/19055

ADA
EDOCI2021/19054

JAMBA
EDOCI2021/19053

ctT R TOS

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 16, apenas no original

E

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final porfotocópia sob o no 113, apenas no original.
Despacho do senhor presidente da câmara:"À'câmara. 17,0s,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria Alvarina Tavares Ferreira da Silva, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin^al por fotocópia sob o no 1 14, apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara, fi,,oi.zozt,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Ana lsabel Emina Antunes, nos termos informados

AO

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin-al por fotocópia sob o no 1 1b, apenas no original.Despacho do senhor presidente da câmãra: "À'câmarat. ti..oi.zozt,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Liliana cristina soares Guedes, nos termos informados,

AO
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RA

JESU

{

Despacho do senhor Presidente da câmara:"A câmara. 1g.03.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
António Manuel dos santos Jamba, nos termos informaáos.

CAN RAD o PI

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 17, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmàra:"À câmara. 19.03,2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria Elisabete Gomes pinto, nos termos informados,

8DOC12021t19052

CANDI DE
EÐOC|2021/19050

EDOCI2021/19048

DI

LOPES

EDOC/2021/19040

lo EN

AO

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 câmàra:"A câmara. 1g.0s,2021;
Deliberação:

Deliberad_o por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
José de Oliveira Maia, nos termos informados.

A

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 câmãra:"À'câmara, 1g,03.2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria José de Jesus pinto, nos termos informados

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADA POR SANDRA AUGUSTA PEREIRA
BARBOSA
8DOCI2021t19047

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 câmãra:"À'câmara, 1g.0J.2021,
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
sandra Augusta pereira Barbosa, nos termos informadoi.

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 câmãra:"À'câmara. tg,,oi,zozt,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria Rosa Ribeiro cardoso Lopes, nos termos informados,

åw

RIA

^
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9AID|:DATURA DE APoIO A0 ARRENDAMENTO, SOLtCtTApA poR MARLENE pA CONCETçÄO MORETRA
COSTA

EDOC/2021/19037
Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 122, apenasno original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 19,03.2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Marlene da conceiçäo Moreira costa, nos termos informados.

Atu no 07 - Reunião Ptiblicø
De 05 de øbríl de 2021

DO

TU APO ADA

POR

ME

Foi presente o docume-nto 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. 19.03.2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria Augusta Mesquita Bragança, nos termos informadbs,

9å!?1P|T,9,BA DE APo o, soLtctTADA poR ANoRETR susRr,rR nuNes eessR
EDOCI2021/18851

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 124, apenas no o¡ginal,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"A câmara, 1g.ls,2021;
Deliberação:

Deliberad-o por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Andreia susana Nunes Bessa, nos termos informados,

BRAGANçA
8DOCI2021t19029

LEITE

EDOCI2021/18849

CUNHA

EDOC|2021/18848

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 125, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara, 1g.0J.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Mafalda Maria Teixeira coelho Leite, nos termos informados.

JITNoDI

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 câmãra:"A'câmara, 1g.0s.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por 
-unanimidade, 

aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Jorge Alfredo Gonçarves da cunha, nos termos informaàos,

ßw^

VE
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MARQUES

ED0C/2021/18845

CAN

CARVALHO

EDOC/2021/18837

DE l0 Ao

DE AO DAM

I v\
Ata no 07 - Reuníão Ptiblìca

De 05 de abrÍl de 2021

IN

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 127, apenas no o¡ginal,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara, 1g.03,2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria José Martins dos santos Marques, nos termos informados,

EDOCI2021t18842
Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 128, apenas no o¡ginal.
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 1g.0J.2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Mercês da Rocha Nunes Monteiro Carvalho, nos termos informados.

RME ROC

IDA

Foi presente o documerto referido em epígrafe,.que se anexa no final porfotocópia sob o n0 12g, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 1g.0s,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria Cândida Lopes Dias, nos termos informados,

CANDI DATURA DE APOIO AO ENTO, ITADA oÉaonn SABEL NHO
CARNEIRO
EDOCI2021/18835

Foi presente o documento referido em epígrafe,
Despacho do Senhor presidente da Câmãra: "À
Deliberaçäo:

que se anelaìo final por fotocópia sob o no 130, apenas no original
Câmara, 19.03.2021'

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Débora lsabel coutinho carneiro, nos termos informados.

TU

EDOCI2021/18833
IT s DE

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin-al por fotocópia sob o no 131, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmãra:"A'câmara, 1g,0s.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
suzete Manuera Fernandes Dias, nos termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 133, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 26,03.2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Suzete da Graça Fernandes, nos termos informados.

VILA NOVA DE

GONçALVES
EDOC12021t21797

LEITE
EDOCI2021/20903

8DOC|2021t20907

M
cÁ,MARA MUNtctpAL Ala no 07 - Reunìão Ptiblicø

De 05 de abrÍl de 2021

cê!D|P4T!JRA DE tglo AO ARRENDAMENTO, SOLTCTTApA pon u¡-nnn pnrnicn ucronlNo RtBE|RO
- ESTORNO DE VERBA
ED0C/2021t24430
Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 132, apenas no o¡ginal,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"A câmara. 17.03,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o estorno de verba relativa à candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitada por Liliana Patrícia Victorino Ribeiro, nos termos informados.

RA o DAME clT SUZETE
8DOC12021t21792

f

APOI

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

que se angx€ no finalporfotocópia sob o n0134, apenas no original
Câmara, 26,03.2021'

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Juliana Raquelde oliveira Gonçalves, nos termos informados.

o

FER MOREI IRA

E tc

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 Câmãra:,'À'Câmara. 26,0J.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Margarida Fernanda de Azevedo Leite, nos termos informados.

soD

Foi presente o documento referido em epígrafe, qle se anexaJìofinal por fotocópia sob o no 136, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A'câmara. 26.0J.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
círia Fernanda Moreira pereira, nos termos informados.

&
afEef -
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EL

OR

DA

PIN

SILV

PIRE

EDOC|202'1120912

DI

EDOC|2021/20916

IDA
DOM NGUES MORAIS

DE to
GASPAR NICOLA
EDOCI202'1t20884

RA
EDOC/2021/20889

DI D to
EDOCt2021/20896

Foi presente o documento referido em epigrafe,,que se anexa no final por fotocópia sob o no 132, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmãra:"À câmara, 26.03.2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
lsabel Maria Gomes da conceiçäo, nos termos informados,

ARRE ADA

ctT

RI

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 13g, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 26,0J,2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Carla lsabel Pinto Ribeiro, nos termos informados.

8DOC|2021t20921
Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 139, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara, 26.0s,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Sónia Bernardete da Silva Domingues Morais, nos termos informados,

Foi presente o documento referido em epígrafe,,que se anexa no fin_al por fotocópia sob o no 140, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"A'câmara. 26,0si,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria Helena Pinheiro Pires Gaspar Nicola, nos termos informados,

IAITE AP

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin¿l por fotocópia sob o no 141, apenas no original
Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara. 26.0J.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Cláudia Sofia Mesquita pinto, nos termos informados,

PE T

Foi presente o documento referido em epígrafe, lu: se an^el1p- lilal por fotocópia sob o no 14l,apenas no original,Despacho do senhor Presidenfe da câma-ra: "À câmara, 26.0s,2021,

ffi#
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Rosa Maria pereira Tavares, nos termos informados.

9AIDIP4IURA DE APOIoAOARRetronlvt¡t,¡TO. soltcrTApA poR susRruR cúuo¡R rvloRelRl ptruro
EDOCI2021t20926

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no 
!i1af 

por fotocópia sob o no 143, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"A câmara. 26.0s,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
susana cláudia Moreira pinto, nos termos informados.

9A!P19|T,VRA DE APO TO, soLtctTADA poR MANuer ueseurrR plruro
8DOCI2021t21568
Foi presente o documento referido em epígrafe, qu: se an-el1ry li¡a! por fotocópia sob o no 144, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente da Câmira:,À öâmara. 26,0J,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Manuel Mesquita pinto, nos termos informados.

Atø no 07 - Reuníão Ptiblica
De 05 de abrìl de 2021

CAN TURA APOIO AO ARREN o. so CITADA FERNAN MARIA DOS SANTOS SlLVA8DOCI2021t21319
Foi presente o documento referido em epigrafe,.que se anexa no frn¿l por fotocópia sob o no 145, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmara:"À'câmara, 26.03.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Fernanda Maria dos santos silva, nos termos informados.

EDOCt2021t21748
RA o

RAD o

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin¿l por fotocópia sob o no 146, apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra: "À'câmara. zo.oi.zozt,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Vera Mónica Sousa Lopes, nos termos informados.

EN ctr

LICIT

tcA LOP

DA SIL IVEI

Foi presente o documento referido em epigrafe,.que se anexa no fin^al por fotocópia sob o no 142, apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara, za,,oi,zozt,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Elísio da Silva Oliveira, nos termos informados.

8DOCI2021t21788

frClassificação: Priblico
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o ITADA

4

IRA

Foi presente o documento referido em epígrafe,,que se anexa no final por fotocópia sob o no 148, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara.26,05.2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
António Tavares Ferreira, nos termos informados,

EJ

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 149, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:',À Câmara, 26,03,2021;
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Ana Judite Guedes de Sousa e Silva Taams, nos termos informados.

SILVA TAAMS
8DOCI2021t21583

CAMPOS FARIA
EDOCI2021t21s84

SOUSA ROLA
8DOCI2021t21343

PO ARRET

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 150, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmãra:"À câmara, 26.03,2021;
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria Joäo Martins soares campos Faria, nos termos iniormados,

BASTOS

EDOC/2021t21743

DE

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin_al por fotocópia sob o no 151 , apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara. 26.03.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Esperança Rosa de Almeida Bastos, nos termos informados.

DE t0

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final porfotocópia sob o no 152, apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra: "À'câmara. 26¡Ji2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoío ao arrendamento, solicitada por
Maria da Graça cerqueira de sousa Rola, nos termos informados.

frClãssificação: Público aager -
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CAN TURA DE APOI O AO ARREN DAMENTO. SOLI POR RUI PEDRO NEVES DEctT
EDOC12021t21341

N E POR UEL
8DOC12021t21339

DI DE P A
8DOCI2021t21337

TU APOI N ADA oNto MOTA
ÊDOCI2021t21323

IDAT AO DAM DE
GOMES
8DOCI2021t21322

D o o so UEL FE
8DOCI2021t21320

I
RA

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 153, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 26.09.2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por Rui
Pedro Neves de Oliveira, nos termos informados,

SI

Foi presente o documento referido em epígrafe,,que se anexa no final por fotocópia sob o no 154, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,,À Câmara, 26.03.2021;
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
vitor Manuel Rodrigues simões, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 15b, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmàra:"À câmara. 26.0s.2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria Adélia Araújo Soares, nos termos informados,

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 156, apenas no o¡ginal.
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À'câmara. 26.03.2021,
Deliberaçäo:

Deliberad^o por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
António Soares Mota, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 1SZ, apenas no o¡ginal.
Despacho do senhor presidente da câmara:"À câmara. 26,03.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Anabela de Jesus canavarro Gomes, nos termos informados,

DE

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 158, apenas no o¡ginal
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"À'câmara. 26.0J.2021,

fr
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Deliberado por unanimìdade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Manuel Fernando de Jesus Lopes, nos termos informados.

DE

DE AO DAM

REIAO s0L POR

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 1bg, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmãra:,'À Câmara, 26,0J,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Ana Rute Reis Cardoso, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 160, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"A câmara. 26,0J.2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria Nelma Gosta Ribeiro, nos termos informados.

CAND IDATURA APOIO ARREN ITADA R JOSÉ LAURENTINO DA SILVA LE ITE
EDOCI2021t21577
Foi presente o documento referido em epígrafe,
Despacho do Senhor presidente da Câmãra:"À
Deliberaçäo:

que se ang{a,no final por fotocópia sob o no 161, apenas no original
Câmara, 26.03.2021'

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicítada por
José Laurentino da Silva Leite, nos termos informados.

CANDIDATURA APOIO ARREN ENTO. ITADA SAND rsAB EL RI MONTEIRO
EDOCI2021t21581

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 162, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara, 26,0s¡.2021,
Deliberação:

Deliberado.por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
sandra lsaber Ribeiro Monteiro, nos termos informados.

RAD
MAIA
EDOCI2021t2178s

IT DA

Foi presente o documento referido em epigrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 163, apenas no original,Despacho do senhor p residente d a câmãra: " À'câmara. 26i.03:,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Margarida Manuera oriveira Maia, nos termos informados.
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EDOCI2021t21345
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o

8DOC12021t22436
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EN

E

6 vl

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 1ô4, apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara. zf.,,oi.zozl,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria Améria Monteiro vieira, nos termos informados,

T

clT POR EL

tc

Ata no 07 - Reunião Ptiblictt
De 05 de abril de 2021

M

ATI

FATI coN

D¡

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin-al porfotocópia sob o no 165, apenas no original.Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara. zo,oi,zozl,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candÍdatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria de Fátima da Silva Novais Almeida, nos termos informados.

AO

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin^al por fotocópia sob o no 166, apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra: "À'câmara. io..oi.zozl,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Maria de Fátima da conceição castro, nos termos informados.

o

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin^al por fotocópia sob o no 167 ,apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra:"A'câmarà. if.oízozt,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitada por
Raquer sofia couto Gomes, nos termos informados.

NO + CL
D DA L

E

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin-al por fotocópia sob o no 168, apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra: .n'caraià,il.ol.zozt,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva. -. E,tq de Àpoio na Garência Económica e Emergência social,solicitado por Deolinda lsabel de Sousa buimaräes Piedade, nos térmos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 169, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara, 17,0s.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela utilizaçãodo pavilhão municipal da_Lavandeira, para a orgánizaçaö Ja gala anual, pä1, er*1. o,
Ginástica de Gaia, no próximo dia 10 de julho, no-valor áe Ct.zgõ,s1 (mil duz'entos e trinta e
seis euros e cinquenta e um cêntimos¡, soÍicitado pela Escola Oe Cinast¡ca de Gaia, no, i.rro,
informados,

30
NT MAN

Foi presente o documento referido em epÍgrafe,
Despacho do Senhor presidente da Câmãra:"A
Deliberaçäo:

que se anelano final por fotocópia sob o n0 170, apenas no original
Câmara. 17.03.2021'

Deliberado por unanimidade, 
_aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa de vistoria

administrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta euros), solicitido por Manuel Fernando da
Costa Carvalho, nos termos informados.

DE IS CAO DO DAT DE VI

LA DElc PELA

AD ISTRATIVA, NO VALOR DE €130 ,00(cENTO E TRINTA EUROS). ICITADO POR ISABEL SILVA OL RA
EDOC/2020/10465

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin-al por fotocópia sob o no 121, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente da Câmãra:"À'Câmara, tg..Oi,ZOZI,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta euro!¡, solii¡tåo por Marta Isabel da silva
Oliveira, nos termos informados.

PEDI DE DO PAGAMEN TODAT DE VISTORIA tNl NO VALOR DE €1 30,00
crT DA ETE DA VIL

Foi presente o documento referido em epígrafgrcle se anexaro f¡-a! oor fotocópia sob o no 122, apenas no original.Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara. 26,03,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa de vistoriaadministrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta euios), toi¡.ñrào por Laurinda Elisabete
Ferreira da Silva Vilela, nos termos iniormados,

EDOC/2020t71353
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Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin-al por fotocópia sob o no 123, apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara, 26,03,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, 
-ap_rovar 

o pedido de isençäo do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta eurós¡, sol¡ä¡tãoo por Martínho Magalhäes
Queirós, nos termos informados.

ÊDOCI2021/195s0

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 124, apenas no original,Despacho do Senhor Presidente da Câmãra:'Autorizo. À Câmara, para ratificaçao. fi.Oe.ZOZt,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor presidente de 17.03.2021 que
aprovou, nos termos informados, o seguinte:
1' A prorrogaçäo da isenção de taxas aos feirantes que exercem atividade na Feira Municipal
dos Carvalhos,,a título permanente e ocasional, pelo período em que esta se encontrar
instalada no recinto provisório (Alameda da Senhora da öaúde e espaços adjacentes);
2' lsençäo do pagamento das taxas de ocupaçäo das lojas que se localizam no recinto da
Feira dos Carvalhos, onde está em execução a empreitada de requalificaçäo e durante operíodo em que esta decorrer;
3' A prorrog$ag 9l redução em 50% das rendas das lojas municipais cujo montante ascenda
aos 150, 00 € até 30 de junho de2021;
4' lsenção do pagamento das taxas de ocupação das lojas que se encontram encerradas faceàs medidas restritivas acima referidas, ei¡sientes noé mercados municipais e sob gestäo
municipal, até 30 de junho e com efeitos a partir de 01 de janeiro Je 2021;
5' lsençäo do pagamento das taxas de ocupaçäo dos quiósqués Áunicipãis, até 30 de junho
e com efeitos a partir de 01 de janeiro Ae ZOZí,

D
EN

F E

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin-al por fotocópia sob o no 175, apenas no original.Despacho do senhor presidente da câmãra: ',À'câmarat. tg..oi.zozt,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, 
-indeferir 

o pedido de isenção do pagamento das taxas deurbanismo, no valor de €3,639,38 (três mil seiscentos e irinta e ñove euros e trinta e oitocêntimos), Proc.o 2997t20 - LEG, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do paraíso,
solicitado por Jerónimo correia da silva, nos termos informados.

^
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Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin_al por fotocópia sob o no 126, apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra: ,'À'câmara. lt,,oi.zozt,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, r1d9lerir o pedido de isençäo do pagamento das taxas deurbanismo, no valor global de €2.440,91 (taxa de emissão dó aþará dä licença de obras: €6s1,22e taxa municipal de urbanizaçäc €1.789,69), Proc,o 6686/1g - LEG, freguesia de canidelo,
solicitado por José Bernardino Trindade de Éinho, nos termos informados.

DE
AMTO

sEUE
c 0

ES

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexaxo^f¡^al gor fotocópia sob o no 172, apenas no original.Despacho do senhor presidenfe da câmãra:"A'câmara. 1g,03.2,021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isençäo do pagamento das taxas pelo
licenciamento de habitaçäo unifamiliar, ánexos e muros, no valor ãe €4,201,g0 1qùatio mil,duzentos e um euros e noventa e seis cêntimos), proc,o zb+stzo- pL, uniäo dé Fr;d;;;ias deGrijó e Sermonde, solicitado por Pedro Miguel trioreira Azevedo, nos termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin-al por fotocópia sob o no 178, apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra: 'À'cartrà,if...oi.zozl,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isenção do pagamento da taxa de licença deconstrução'-qe9.ojryle da operaçäo urbanística - obraå oe constiufã" ;; h;biüiao uärrr¡lirr,
no valor de€2'417 ,05 (dois mil, quatrocentos e dezassete euros e cinio cêntimos), procr lilttzo- PL, União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, solicitado por Elisabete Manuela pereira
Monteiro Gaspar e Outro, nos termos informados,

cA-
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Foi presente o documento referido em epigrafe,.que se anexa no fin_al por fotocópia sob o no 179, apenas no original.
Despacho do senhor p residente d a câmãra: " À'câmara. 29.03.202.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o-Clube Desportivo do Torräo, para apoio
financeiro no âmbito do desenvolvimento da modalidade de futeOol no concelho de Vila Nova
de Gaia, para a época de 201912020, no montante de €5,000,00 (cinco mil euros), nos termos
apresentados,

o
NTFI

1¡

N ,,

Foi presente o documento referido em epígrafe,,que se anexa no final por fotocópia sob o no 180, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmara:"A'câmara, zgt,,oi.zozl,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre oMunicípio de vila Nova de Gaia e o Extreme Clube Làgares, para apoio financeíro à realizaçäo
do evento desportivo "Extreme XL - Lagares - Campeoñato do Mund'o de Hard Enduro,,, no valor
de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), nos termos apresentados.

CEL DE DocL WED
c
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EDOC12021t21524

FI DO
E

A
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DE ,t

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 181 , apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara. so,,oi.zozf
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre oMunicípio de vila Nova de Gaia e o Clube We Do Saiiing, prrr rpãio-financeiro a réaiizaçao ooevento desportivo "FINN GOLD CUP 2021- Campeonato do Mundo de Vela Classe Finn,,, novalor de €31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos euros), nos termos apresentados.
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Foipresente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 184, apenas no original,

þl
cÂMARA MUNtctpAL Atø no 07 - Reuníão Ptiblìca

De 05 de abríl de 2021

o
DIREçAO MUN|C|PAL DE EDUCAçAO E SAúDE

DE
ESCOLARES N0174/2018
EDOC|2021/13015

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no fin_al por fotocópia sob o no 1g2, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmãra:"Aprovo a minuta. À Câmara, parà ratifiiaçao. 18,03.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 1g.03.2021
que aprovou_ a minuta do primeiro aditamento ao contrato de "Aquisição de prestação de
Serviços de Cantinas Escolares no 174t2018", nos termos apresentados,

SE RE S
MB 2021 0 DE

8DOC|2021t14521

os

RíPts

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g3, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmara:"A'câmara. 29,0s,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberaçäo de Câmara de 01.03.2021 devendo ser enviado
à Assembleia Municipal para retiflcação da aprovaçäo da repartição dos encargos, atendendo à
omissäo dos encargos para 2024 na Rubrica 2oi1 A12,'de fórma a que filue a constar a
repartiçäo,.de_^encargos já constante da informação de abertura anexa à etapa 1 do
EDOCI2021 I 1 4521, n os seg u i ntes termos :

Ano2021:
Refeiçöes -2001A 93 - 1,732.500,00€ + ¡y¡ (13%)
Complementos alimentares _ 2011 Af 6 _ S5à.Z5O,OOC + IVA (13%)
Ano2022:
Refeiçoes -2001A 93 - 4.202.500,00€ + ¡y¡ (13%)
complementos arimentares - 2011 A16-z.iz2.Téo,ooc + rvA (13%)
Refeiçöes EB23 e ES _ 2021 A 12 _2.293.990,00C * iV¡ (13%)
Ano 2023:
Refeições - 2001 A 93 - 4,702.500,00€ + IVA (13%)
Gomprementos arimentares - 2011 A16-2.i2z.ráo,ooc + rvA (13%)
Refeiçöes EB23 e ES _ 2021 A12_2.283.990,00€ + iVt (13%)
Ano2024:
Refeiçöes -2001A 93 - 2,920.000,00€ + ¡y4 (13%)
comprementos arimentares - 2011 A16 - r.4'67,0óo,ooe + NA (13%)
Refeiçöes EB23 e ES - 2021 A 12_,t.442.520,00€ +'¡y¡ (lto/ol

DELIB

1A- -cESIL

Classificação: Públtco fr
aaceÍ -
Ëoono"



l'laVILA NOVA DE

cÂMARA MUNtctpAr

DA DE

A

EDI

M
Atø n'07 - Reunião pública

De 05 de abrìl de 2021

ú

DE

Despacho do senhor presidente da câmara:"À câmara. .,g.0J.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstenção do ppD/pSD, aprovar a emissäo decertidäo, onde conste parecer favorável à constituição do regime dã compropriedade, solicitadopor Manuel António da Silva Mota - Proco 125512i - ceni união Je Freguesias de sandim,
Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.

NEVES MACEDO RIBEIRO
EDOCI2021/18986

o1 . PL.

DAT
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Foi presente o documento referido em epigrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 1Bb, apenas no original.Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara, lf'..oi.zozt,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstenção do ppD/pSD, aprovar o pedido de
reduçäo em 50% do pagamento da taxa municipal de urbanização, no valorde €z16,42iJuientos
e dezasseis euros e quarenta e dois.cênlimosi, o pedido ae räauçao em 50% do pagamento dataxa de licença de construçäo, no valor de CSz{eO'lnovecentos e éetenta e cinco euros e oitentacêntimos) e.^indeferir o pedido de reduçäo da iaxa de emissão de alvará de licença de obras,Proc'' 1589/20- - PL, freguesia de Arcoielo, solicitado por Rui vãz Jas Neves Macäoo Ribeiro,
nos termos informados.

NDO r
€l IL

E EU
DO

LTU
EDOCI2021/18516

lDo

REG ELO

EDOC|2021t22577
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g7, apenas no original

DE

E

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin^al por fotocópia sob o no 186, apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra: ,'À'câmarà, 
ti..oi.zozt,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa correspondente
ao pedido.ul]j 

ryonogaçäo do prazo para execuçaó oas o'¡rå, pelo período de 12 meses, novalor de €1.307,80 (mil trezentos e sete euros e o'itenta ccntimóJ), È roc.o 4204116 - pL, Uniãode Freguesias de serzedo e Perosinho, solicitado pela Rssociäçao Recreativa cultural deSerzedo, nos termos informados
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Despacho do senhor presidente da câmara:"A câmara. 25,03.2021,
Deliberação:

Deliberado porrnaioria, por g votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD, aprovar o pedido dereduçäo. em 500/o do pagamento da taxa municipal de uroanlzafao, no valor de €655,6s(seiscentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos)e o pedido de reduçäo em50% do pagamento da taxa de obras de demoliçäo, no valor de étoo,tio lcem euros¡,'proc,'
1094119 - PL, freguesia de Canidelo, solicitado pór Marco Rodolfo Borges Alves Monteiro, nostermos informados.
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8DOCI2021t22583
Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin-al por fotocópia sob o no 1gB, apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra:"A'câmara. zi,,oi,zozt,
o senhor vice'Presidente, Eng'o Patrocínio Miguel vieira Je Rzeveuo propôs a reduçäo das taxas em 100%,por se tratar de uma obra de reabilitaçâo do edificãdo, que irá permitir resotver'os pioblrru, de trânsito existentesna sua envolvência,
o Senhor Vereador, Dr' José Joaquim Cancela Moura disse que deveria existir equidade e critério relativamentea outras instituiçöes' Que, existe um conjunto de promoçöes ¡mãbit¡ár¡as, na pr.r.nt. ordem do dia, que väo serisentas só porque se localizam numa ARú.
o senhor Presidente da câmara, Prof, Dr. Eduardo vítor Rodrigues disse que, no caso concreto, distinguiria umcolégio privado de um colégio privado ligado a uma congregaçã0, pélo que, se o'evéria otr,u1. prru a presente situaçäo
90n19 

um serviço educativo e será um processo em qué o lrlúniciþio sairá beneficiaJo, ãm termos de trânsito.Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 100% do pagamento da taxamunicipal.de urbanizaçäo, no valorde c'gg.¡og,¡¿ (trinta e o¡to mil, iiezentos e sessenta e trêseuros e trinta e quatro cêntimos)e da taxa de compensaçäo urbanística, no valor de €52.305,96(cinquenta e sete mil, trezentos e cinco euros e noventa e seis cêntimos)e o pedido de isençäodo pagamento da taxa de emissão do alvará de licença de obras, no valor de €7.445,54 (sete milquatrocentos e quarenta e cinco.eups e cinquenta ä quatro cêntimos) e da taxa de licença deobras de demoliçäo, no valor de. €200,00 (åuzentos euros), pror.'-äroãlril- pi,'Üiiäo o,Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado peta öongregaçäo lrmãs FranciscanasHospitaleiras da lmaculada conceiçäo, nos tärmos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin_al por fotocópia sob o no 1Bg, apenas no original.Despacho do senhor presidente da câmãra: "À'câmara. zo,,oi.zozl,
Deliberação:

Deliberado po-r maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD, aprovar o pedido dereduçäo em 10070 do pagamento da taxa municipal de urbånização, nó ualor be cs.og3,¿g (cincomil e trinta e três euros e quarenta e nove cêntimos¡, o proido de reduçäo em'100% oopagamento da taxa de licença de construção, no valor de'€1.dso,z¿ (mil seiscåntos e cinluenta
euros e setenta e quatro cêntimos) e indeferir o pedido de redução dà taxa de emissão do alvará
de licença de obras, Proc,o 322ot2o - PL, freguäsia de Canidelo, solicitado por Joana Caiarina
Hiew de Sousa Magalhães, nos termos informiados,

U
0E

1

P

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin^al por fotocópia sob o no 1g0, apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara, if-,,oi,zozl,
Deliberação:

Deliberado por-maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstençao do ppD/pSD, aprovar o pedido deredução em 5070 do pagamento da taxa de compensaçãô urbanística, no valor de €11.124,j0(setenta e um mil, cento e vinte e quatro euros e trinta cêntimos¡, Èr*.ó T770t1g- pl, rregues¡a
de Canidelo, solicitado por Meireles Pinto - Promoçäo lmobiliáríá, Lda, nos termos informados,

8DOCI2021t22739

U
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E
€3.

DE
A

EDOCt2021t22745
Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin-al por fotocópia sob o no 1g1, apenas no original.Despacho do senhor presidente da câmãra: "A'câmarà, if-..oi,zozl,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstençao do ppD/psD, aprovar o pedido dereduçäo em 50% do pagamento da.taxa de licença d.e construção, no valor de €3.32g,37 (três miltrezentos e setenta e oito euros e trinta e sete c'êntimos), . .ånräqurnte devoluçäo, na medidaem que o requerente procedeu ao seu pagamento no dia 1otogl202:l,proc.o 50g1ij7 - pL, Uniãode Freguesias de santa Marinha e são piuro da Afurada, solicitado por central place lnvestUnipessoal, Lda, nos termos informados,
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Foi presente o documento referido em epígrafe,,que se anexa no final por fotocópia sob o n0 192, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À'câmara. 26.03.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção e consequente devoluçäo do valor da
taxa decorrente de obras de edificaçäo/construção dó novo edifício - correspondente a licença
especial para conclusäo de obra inacabada, pélo período de 12 meses, no valor de €3.79g,5g(três mil setecentos e noventa e oito euros e'cinquenta e oito cêntimos), proc.o 53g3/15- pL,
freguesia de Avintes, solicitado pela Associação de Socorros Mútuos Restauradora de Avintes,
nos termos informados.

DEMo
0ISE

Foi presente o documento referido em epígrafe, qLre se anexaloj'l_u! por" fotocópia sob o no 1g3, apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara. 26.0J,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado po-r maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD, aprovar o pedido deredução-em 50% do pagamento da taxa de ocupação do eåpaço público, no montante global de€5'894,86 (cinco mil, oitocentos e noventa 
'e 

quatro ruros e oitenta e seis cêniimos) econsequente devoluçäo, na Tgqidt €m que o requerente procedeu ao seu pagamento em
0810212021, Proc.. 26119 - PL, Uniåo de Freguesias de Santa Marinha e São pedrjOa Afurada,solicitado por calculus colossal, Lda, nos tãrmos informados,

U CA

FRE

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no fin^al.por fotocópia sob o no 1g4, apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmarat. if.,,oi.zozl,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa decorrente daoperação urbanística - Construç1o 9. Complexo de Ténis . ö.ã. Social, no valor de €1.2g9,35(mil duzentos e noventa e nove óêntimos e tiinta e cinco ccntimos¡, È ìoc.o Tl5l20- pL, uniäo deFreguesias de Grijó e sermonde, solicitado por spincourt - cíí¡o rcnis clube, nos termosinformados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe,,que se anexa no final por fotocópia sob o no 195, apenas no o¡ginal,
Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara. 26.0J.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD, aprovar o pedido de
redução em 5070 do pagamento da taxa de ocupaçäo uo espaço público com andaimes de 13,5m
de comprimento e 1,40m de largura, para proteçäo de s änäaies, pelo prazo de 4 mãses, no
montante_de €540,00 (quinhentos e quarenta euroi¡, Proc,o 76g121-óolen, Uniäo de Freguesias
de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitadô por Condomínio prédio Rua Zeferinõcosta,
nos termos informados,

PE ERE DA TAXA DE OCUP DO púsLrco

PED LICIT loP

TAP UMES DE 182.()()M , PELO
D M E U

-U
- EMPREENDIMENT LDA
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DE

EDOC|202'122756
Foi presente o documento referido em epígrafe,,que se anexa no final por fotocópia sob o no 196, apenas no o¡ginal.
Despacho do senhor presidente da câmãra:"A'câmara. zo.oi.zozl,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD, aprovar o pedido dereduçäo em. 50% do pagamento da taxa de ocupaçäo úo espaço público com tapumàs oe
182,00m, pelo prazo de 9 (nove) meses, no valor de €é.Bzg,oo lnãvå mil oitocentos e vinte e oito
euros), Proc.. 856/20 - CP, Uniäo de Freguesias de Mafamude'e Vilar do paraíso, solicitado por
4A - Empreendimentos, Lda, nos termoJinformados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 192, apenas no original,Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara, if.,,oi.zoz|
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD, aprovar o pedido dereduçäo em 50% do pagamento da taxa de ocupaçäo do eipaço público com projeçäo da lança
de grua instalada em propriedade privada, pelo prazo de 12 meses, para a realizaçäo de obras,no montante de €6!0'00 (seiscentos euros), P.tog.o 5g07t2o - ôÞ, freguesia de Canidelo,solicitado por Vetor Predial - Sociedade ¡mou¡i¡¿r¡a, Lda, nos termos informados,

ffi#Classificação: Público
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Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final porfotocópia sob o no 198, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmãra:"À câmara. 26,0s,2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 abstenção do ppD/pSD, aprovar a emissäo de
certidäo onde_conste parecer favorável à constituição do regime de compropriedade, solicitado
por Aristides Ribeiro Soares- Proco 1595/21 - CERT, Uniäo ãe Fregues¡ai Aä Grijó e'sermonde,
nos termos informados.
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E

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

que se angla no final por fotocópia sob o n0 199, apenas no original
Câmara, 26,03.2021'

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 abstenção do ppD/pSD, aprovar a emissäo de
certidäo onde conste parecer favorável à constituiçäo do regime de compropriedade, solicitado
por Aristides Ribeiro Soares- Proco 1597/21 - CER1, União ãe Fregues¡ai Aå Cr¡o e Sermonde,
nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 200, apenas no o¡ginal,
Despacho do senhor presidente da câmãra:"À'câmara, 26.03.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstenção do ppD/pSD, aprovar a emissäo de
certidäo onde_conste parecer favorável à constituição do regime de compropriedade, solicitado
por Aristides Ribeiro Soares- Proco 1598/21 - CERÎ, União ãe Fregues¡af oä Grijó e'sermonde,
nos termos informados,

DE
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-P

Foi presente o documento referido em epígrafe,
Despacho do Senhor presidente da Câmãra:"À
Deliberação:

que se anexano final por fotocópia sob o no 201, apenas no original
Câmara. 29.03.2021'

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD, aprovar a emissão de
certidäo onde conste parecer favorável à constituiçäo do regime de compropriedade, solicitado
por Aristides Ribeiro Soares- Proco g45/21 - cERi, Uniäo d'e Fregues¡ai aé cr¡ð e Sermonde,
nos termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 202, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 29,0s,2021;
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD, aprovar a emissäo de
certidão onde conste parecer favorável à constituiçäo do regime de compropriedade, solicitado
por Paulo Jorge Pinto Lourenço - Proco 1941t21-beRt, Uñ¡ao de Freguesias de Gulpilhares e
Valadares, nos termos informados.

P DE DE
UN

RIDA lc
TRINDADE DAS NEVES
8DOCI2021t23472
Foi presente o docume¡to referido em epígrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 203, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,,À Câmara. 29,03,2021;
Deliberaçäo:

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

Processo no 2559117.e da apresentaçäo do certificado energético no SCE22gSOg734,
que a fraçäo "AT", sita na Rua do choupelo, no T1i, piso 4, ãesfinada a habitação do
tipo T4 (com um terraço e três lugares de estacionamento no piso .1, com entrada
pelo n0 30 da Rua da Cabaça e um compartimento técnico sito no piso .1) da União
!æ Freguesias de santa Marinha e são pedro da Afurada, oescr¡to na f
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o no il1,lt2011060g.AT e
inscrito na Matriz Predial Urbana sob o no 7156, foi objeto de uma intervençäo de
reabilitaçäo urbana, para efeitos de isençäo de lMl e lMT, nos termos das alíneãs a)e
c), do n0 2, do artigo 4s0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF);

2' Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da minuta anexa â tntoïmaçao no 3664/21,1
de2021.03,14;

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

4' Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁRlo DA TEsouRARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 2¡4,apenas no
original.
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.
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tlaVILA NOVA DE

(Eduardo Vítor Rodrigues)

cÁMAtìA r'4uNtctpAL Ata n'07 - Reuniíio Pítblìca
De 05 de abril de 2021

Nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 40 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 I do art.o 570, do Anexo I da Lei n.o 7512013,de 12 de setembro, com as

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

aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de 201g.01.21.

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

dap ente reuniä 0, subscrevi.

O Presidente da Câmara,

WiL^t\/y\f J
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