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6 älét

AUsÊNcns JUsTlFlcADAs Nos rERMos DA ALíNEA c) Do ART'. 39 DA LEt N,o Tst2l1gDE 12 DE
SETEMBRO, COM AS DEVTDAS ALTERAçöES:

'0 senhor Presidente da câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉUO NO 1

O Senhor Vice-Presidente, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo apresentou um voto de pesar pelo

falecimento do Dr. Salvador Guedes (doc,1), Presidente da Sogrape Vinhos, S,A., devendo o mesmo ser
comunicado à Família e à Sogrape Vinhos, S,4..
"Voto de Pesar
O dia 7 de abril de 2022ficará marcado pela (tltima reunião de trabalho de Salvador Guedes com a administração
da família Sogrape, Foi com a intensidade de quem se dedlca a causas e com a coragem de quem supera os
obsfácu/os da vida, que um dos maiores empresários porfugueses nos deixou o seu enorme legado,
O mistério da morte não tem consolação senâo numa vida ímpar, cheia de marcas duradouras e de exemp/os
(tnicos. Só assrm é alcançada a plenitude, ao.mesmo tempo tornando (tnicas algumas pessoas, paradoxalmente
que passat?? a esfar partilhadas por todos. Unico e de fodos, ao mesmo tempo, foi e e o empresário Salvador
Guedes.

Nascido em 1957, Salvador Guedes dedicou a sua vida profissional à empresa fundada pelo avô, Fernando Van
Zeller Guedes, em 1942, a Sogrape,
Presidiu à empresa desde 2000, Mas, já antes disso, marcava a afirmaçao da Sogrape no país e no mundo,
nomeadamente liderando a entrada da empresa no sector do vinho do Porl,o, através da aquisição da Ferreira,
em 1987, da Offley, em 1996 ou a compra da Finca Flichman, na Argentina, em 1997,
A sua presidência ficou depois marcada pela aquisição da Sandeman, em 2002, da Framingham, na Nova
Zelândia, em 2007, da Viña /os Bo/dos, no Chile, em 2008 e da Bodegas Lan, em Espanha (Rioja) em 2012, o
(tltimo grande processo de internacionalização sob a sua liderança,
A maior empresa portuguesa do sefor afirmou-se, cresceu e internacionalizou-se, mas Sa/yador Guedes nunca
perdeu de vnfa o nome de cada um dos seus trabalhadores, mantendo bem vivas as suas raízes e justificando
a admiração que esfes lhe tributavam. Era o Salvador para muitos, o Salvador Guedes para outros ou o Dr,
Salvador Guedes para o mercado, Mas, para fodos, foi uma referência de empresário visionário e de gesfor
humanista,

Afamília era o seu enquadramento e a sua motivaçã0, estendida à sua famítia Sogrape. Não abdicou de marcar
presença afé aos seus ú/frmos minutos nas decrsões da sua empresa, A mãe, a mulher, as f/has e demais famítia
perdem-no fisicamente e também iá não podem ficar com o seu legado em exclusivo. O Satvador tornou-se parte
de fodos e figura incontornável para inspirar futuras geraçôes de portugueses melhores. E/e é referência para
sempre, não pela morte, masapesar da morte. Ercso acontece, não porque o digamos ou queiramos, mas poirque
a sua vida se rmpós e a sua figura se tornou perene.
Em 2012, mostrou mais uma faceta dos imortais, a coragem, /nsprrou-se na doença para se dedicaraos oufros,
fundando a Assocnçâo Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica, e dandonoúas'perspefiyas e visibitidade a
esta doença maldita.
Reslsfiu at'é 2022, deixando um testemunho heroico e ímpar, Venceu a morte pe/os seus feifos de vida e peta
sua forma de ser. Os seus 64 anos de vida serão apenas uma pequena parcela do tempo que o seu exemplo
irynir-ará, Não precisamos de muito mais; apenas de the seguir o exemplo,
Em Gaia, será lembrado no pavilhão municipatque ostentã o seu nomie, ao lado da escola com o nome do seu
pai, cerimónias gue presenciou em vida, com o enorme somso nos o/hos.
Será, mais tarde, pereniz_ado pelo município com a presença na toponímia local e com o apadrinhamento, com o
seu nome, da primeira Bolsa municipal para jovens Galenses esfudanfes de Pós-graduação ou Mestrado nas
áre a s e mpresarnig confo rme regulame nto específico,
A ser aprouado, o presente voto de pesar deye ser enviado à sua famítia e à Sogrape,
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 1g de abritde 2022.
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O Presidente, Eduardo Vttor Rodrigues."
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Salvador Guedes
(doc.1), Presidente da Sogrape Vinhos, S.A., devendo o mesmo ser comunicado à Família e à

Sogrape Vinhos, S.A,.

PONTO PRÉVIO NO 2

0 Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto apresentou um voto de congratulaçä0, à coletividade, aos atletas lvo
Marques, Júlio Dinis, André Maia, Jorge Lopes e ao Técnico Hélder Marques como evidência da subida à Segunda
Divisäo de Honra de Ténis de Mesa, reconhecendo pleno exemplo desportivo e humano.
Mais propöe que o voto de congratulaçäo seja estendido à secçäo de ténis de mesa da coletividade, seus corpos
dirigentes e Junta de Freguesia de Canidelo (doc. 2)

"Voto de Congratulação

Sendo o reconhecimento do êxtto desportivo, bem como a formação cívica e humana, fafores dþnos de
reconhecimento por parte do Município,
Sendo o trabalho desenvolvido pe/a Assocração Recreativa Canidelense, tido como claramente meritorio e digno de
réplica por todo o concelho,
Sendo uma proeza desportiva dos aflefas lvo Marques, Julio Dinis, André Maia, Jorge Lopes e o trabalho do tëcnico
H éld er Marques, c/asslf c ado s como absolutame nte excecion al.

Venho por esfe meio propor um Voto de Congratulação à coletividade e aos atletas e fécnlco acima mencionados,
como evidência da subida à segunda divisão de honra de Ténis de Mesa, c/assillcação obtida e como
reconhecimento pleno do exemplo desportivo e humano gue se apresenta. Propöe-se que o Voto de Congratutação
seia esfendido â secçâo de ténis de mesa da coletividade, seus corpos dirigentes e Junta de Freguesia de Canideto.
Vila Nova de Gaia, 18 de abril de 2022.

O Vereador do Movimenfo Assocraflvo, Elísio Pinto."
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o voto de congratulaçäo à coletividade, aos atletas lvo
Marques, Júlio Dinis, Andrtá Maia, Jorge Lopes e ao Técnico Hélder Marques como evidência da
subida à Segunda Divisäo de Honra de Ténis de Mesa, reconhecendo pleno exemplo desportivo
e humano.
Mais propöe que o voto de congratulaçäo seja estendido à secçäo de ténis de mesa da
coletividade, seus corpos dirigentes e Junta de Freguesia de Canidelo (doc.2),

PONTO PRÉVO NO 3
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar apresentou um voto de louvor pelo
empenho e dedicaçäo de toda a Polícia Municipal e seus elementos Comandante Telmo Moreira, Agente Paulo

fop9t,Agente Sérgio Coelho, Agente Ricardo Lacerda, Agente Bruno Azevedo, Agente SamiiNica e do
Assistente operacional Rui Feiteira, em colaboraçäo com giupos de voluntários, em-articulação com outros
serviços municipais e com o apoio de instituiçoes e empreias na recolha, preparaçäo e envió de camiöes e
c_a.rrinhas com bens para ajuda do povo ucraniano, no âmbito da campanha < Somos Todos Ucrâniar (doc.3),
"Voto de Louvor
Desde o início da campanha nsomos todos tJcrâniar, partiram do Município de Vita Nova de Gaia para zonas
fronteiriças do país invadido pela Rússn a 24 de fevereiro, sete camiões e frés carrinhas, num iotat de 150
toneladas de material, Alimentos não perecíveis, produfos de higiene e de alimentação parabebés, agasalhos e
materialmédico e de apoio aos militares esfâo enfre os bens enviados para a Uciân¡a, graças à solidariedade
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dos Galenses, Nurn gesfo de cannho para com uma população que tanto tem sofrido com a guerra, fodos os
envios são complemenfados com desenhos e fexfos de apoio ferfos pe/as crianças das esco/as do concelho,
Fundamental, também, para esfas operações tem sido o apoio de instituiçoes e empresas que garantem o

transporte: a JEUNE - Young Entrepreneurs Organization of the European Union asseg urou três camiöes TIR; a

Luís Slmoes, dois camioes; a Symington e a Transmaia, um camião cada. Também chegaram à fronteira da
Polónia com a Ucrânia, a 12 de marçl, três carrinhas coin uma tonelada de material médico, numa iniciativa
levada a cabo porsefe elementos da polícia Municipalde Gaia.

O centro logístico da lJTlC, em Laborim, disponibitizado petas Aguas de Gaia para esta iniciativa, continua aberto
de segunda a domingo entre as 08h00 e as 20h00, com exceção dos próximos dras 15 a 18 de abril, em que

estará encerrado devido à Pëtscoa, 0 seu funcionamenfo é assegurado pela Polícia Municipale por diversos
voluntários. No local exisfe, já, mercadoria para carregar e enviar pelo menos mars frés camiões, o gue se
concretizará asslm que forem fech ad as noyas parcerias.

A carga inicialfoiefetuada por:

Telmo Moreira- CMDT

Paulo Lopes - Agente

Sérgio Coelho - Agente
Ricardo Lacerda - Agente
Bruno Azevedo - Agente
SamrrNlca - Agente
Rui Feiteira - Asslsfenfe Operacional
Toda a Polícia Municipal empenhou-se e continua empenhada no sucesso da operação de ajuda ao povo
Ucraniano em colaboração com grupos de voluntários e articulação com oufros seruiços Municipais.
Propöe-se que sela deliberado um voto de louvor a toda a Potícia Municipal e aos seus e/eme ntos acima
identificados bem como âs Empresas afrás identificadas que colaboraram no transporte,
Em caso de aprovação que a deliberação seja comunicada ao Comandante e demaisÁgenfes da PM,
Vila Nova de Gaia, 1B de abril de 2022,"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de louvor pelo empenho e dedicaçäo de toda a
Polícia Municipal e seus elementos Comandante Telmo Moreira, Agente Paulo [opes, Agente
Sérgio Goelho, Agente Ricardo Lacerda, Agente Bruno Azevedo, Agente Samii Nical do
Assistente operacional Rui Feiteira, em colaboraçäo com grupoé de voluntários, em
articulaçäo com outros serviços municipais e com o apoio de instituiçöes e empresas na
recolha, preparaçäo e envio de camiöes e carrinhas com bens para ajudá do povo ucraniano,
no âmbito da campanha r Somos Todos Ucrânia> (doc.3).

PRESIDÊNCh/VE
AP DEFINITIVA DA ATA NO 07 DA REUN ño

REAçAO
IPUBLICAì DE CÂUNNN REALIZADA EM 04 DE

ABRIL DE2O22
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a Ata no 07 da reuniäo pública de Câmara
realizada em 04 de abril de2022.
A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal, não votou a aprovaçäo da ata
n0 07 da reuniäo pública de Câmara de 04 de abril de 2022, emvirtude de näò ter pärticipado
na mesma.
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RELATÓRO DE ATIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA1O}'I
åDOC120221/30699

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 2, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 12.04.2022'.
0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou a intervençäo (Doc, 4), que a seguir se
transcreve:
"RELATORIO DE ATIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA 2021

As primeiras seis dezenas de pétginas do documento que nos é presente, infelizmente não traduzem o que se
deveria esperar de um relatorio das atividades do Município, no caso, referente ao exercício de 2021, Nas
palavras da própria maioria municipal, pretendia-se "prestar contas, informar os cidadâ0s", mas afinal o
documento,é emtudo semelhante ao relatório de 2020, uma espécie de "copy pasfe" gue não permite identificar,
talcomo já havia acontecido com este (tltimo, as realizações executadas no ano em análise.
A maioria municipal pretendia que a informação não fosse 'þanfletária" e que o relatorio frafasse de "informação
obietiva, dados concretos e ponfos de situaçã0", mas afinal o documento acaba por ser o que alegadamente se
queria evitar, limitando-se a elencar um aceruo de 130 prefensas realizaçöes - tal e qual como o ano passado -
não contextualizadas no tempo e com referências vagas que, em não raros casos, correspondem apenas a
dese,¡bs e não a obra feita, que deveriam merecer outro tratamento, a benefício do diretto à informação dos
cidadãos em gerale dos gaienses ern particular,
Para alêm do que possa reportar ao ano de 2021, que não distinguimos, o documento corresponde a um
repositorio de alegadas obras, relativas ao período de o'tto anos de gesfão socn/rsfa, muitas delas permanecendo
no mero plano das tnfençoes. Uma espécie de anúncio, em forma de promessa, para o programa do mandato
autárquico que agora se inicia.

Na verdade, cerca de metade das stfuaçôes relacionadas, nem seguer iniciariam, como é o caso das
requalificaçöes dos auditórios de Oliveira do Douro, de Gutpithares e de Olival, empreitadas que curiosa e
confessadamente não passam da intenção de fazer e sâo i/usfradas de iguat modo, até nas palavras, que
passainos a citar: "O projeto vaiincidir na reabilitaçã0",
Acrescem outras intenções, de que o melhor exempto é a tgreja da Afurada, que no retatório é descrita do seguinte
modo:

"A lgreia da Afurada, da autoria do arquiteto SizaVieira, é um projeto municipate de parceira com a comunidade
local, criando um complemento à atual lgreia, que apresenta múttiptas vutnerabitidades, enquanto se gera um
polo de atratividade arquitetonica e turística. Estando concluído o projeto de arquitetura, cuja materiatização
passará sempre pelo diëtlogo local e pela avaliação de impactos, avançar-se-á com o seu-concurso pitbtico
oportunamente."

Curiosamente, o relatÓrio de 2020 - por manifesfo /apso - ate dizia que o concurso avançaria no ano do próprio
exercício, por tão repetida a intenção de concretizar um projeto sucessiyam ente prometido e adiado ne ma¡i de
meia duzia de anos e de que agora apenas se informa vir a ser lançado o concurso, quando for oportuno,
E há ate srïuaçôes em que ou não há projeto ou de que apenas se sabe da sua eventualtocatizàçã0, como é o
caso da nova sede da Junta de Freguesia de Arcozelo e do novo parque de iogos do Vilanovense.
Por outro lado, o Centro de Congressos de Gaia que avançaria em 2019 e'eitaria em pleno funcionamento em
2021, sem cusfos financeiros para o Município, não obstanb jabnha o modelo de execução aprovado em reunião
de Câmara, desde 18 de maio 2020, nem sequer iniciou e o relatório afirma apenas que esfe investimento foi
assumldo como prioridade, o que naturalmente também conesponderá a umá especle de cláusula de melhor
fortuna.
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Também näo podemos deixar de evidenciar realizaçöes que, completamente à margem do exercício de 2021,

reportam a gesfoes munic¡pais anter¡ores, como é caso da construção da Esquadra da PSP de Valadares e o

Centro de Alto Rendimento, cuja motivação transcrevemos para relevar esfe confrassensoi

O edifício da esquadra da PSP deValadares esfá implementado numterreno com cerca de 2700 m2, cedido pela

Câmara Municipal de Gaia, que promoveu a empreitada de construção (orçada em aproximadamente 900 mil
euros), sendo depois reembolsada pela Direção Geralde lnfraestruturas e Equipamentos (DGIE), O equipamento

foiinaugurado a 10 de dezembro de 2013, com a presença do então ministro da Administração lnterna, Miguel
Macedo.

Centro de Alto rendimento, inaugurado em setembro de 2013 e integralmente pago em 2014, tornou-se um

suporte atrabalho de formação desportiva desenvolvido no concelho.

Não somos nós que o afirmamos, mas é a redação do próprio documento que o comprova.
Concluímos, por isso, que esfes casos reportam a muitas informaçoes que até dlspensáveis para o documento,
por desnecessánas, omitindo e descurando o mesmo aquilo que seria importante num relatório de atividades,
nomeadamenfe os objetivos e os resu/fados alcançados na gesfão de 2021.

0 PSD não pode deixar de votar contra o presenfe relatorio, uma vez que o documento reflete de forma clara,
naquilo que verdadeiramente rnferessa e é essencral à análise do exercício, o que separa o modelo autárquico
perfilhado pe/o PSD e o resultado de uma gesfião soca/isfa do Município.
O PS, como é apanágio, privilegiou claramente a despesa corrente e as despesas de funcionamento e com
pessoa/ - que até renomeou como boa despesa - em detrimento do investimento, alimentando-a naturalmente
corn os rmposfos que cobra aos galenses, que julgamos excessiyos e de que o melhor exemplo é a taxa de lMl,
que a maioria socia/rsfa decidiu manter para esfe ano, em 0,38%.
Iodos os dados esfafísflcos e relatórios independentes comprovam que o Município fem nos rmposfos a maior
expressâo no total da receita e apresenta uma carga flsca/ excessiva e nalguns casos, não obstante a evolução
negativa, em contexto de pandemia, até a um nível de tributação superior a 2019,
De acordo com o Anuëuio Financeiro dos Municípios Portugueses de 2020, Vila Nova de Gaia continua nos 10
primeiros municípios que apresentaram maior peso de receitas provenientes de imposfos, faxas e licenças, no
totalda receita cobrada, que em 2013 era de 43,4% e que em 2020 corresponde a 5g,T%.
Compulsado o mesmo documento, podemos concluir que Vita Nova de Gaia é o 6o municipio do País com maior
valor de receita fiscal, no valor de 86,6 milhöes de euros, e no caso do tMt em particulaõ sor??os o concelho que
arrecada a 4a maior receita, mais precisamente 43 milhões de euros,
As mesmas esfafísficas, revelam ainda que a m,édia nacionaldo peso médio da receita fiscal na receita totat dos
municípios é de 17,1%, enquanto em Vila Nova de Gaia esfe valor é praticamente o dobro, sffuando-se quase
nos 30%,
A
E o proprio documento que, objetivamente, refere que os rmposfos diretos contribuíram com 62,1% da receita
municipale que sÓ em lmposto Municipalsobre as lransmrssões - gue depende exclusivamente d¡o desempenho
da economia - a Câmara arrecadou em 2021 mais 12,5 mithões de euros, do que no exercício anterior que, por
exemplo, poderiam seruir para construir de raiz, dez novos centros de saúde.

{e9fa matéria, um pequenoparênfesrs para evidenciar, de novo, a imprecisão da informação contida no relatório.
O documento refere como uma das grandes realizações, a construção do Centrode Saúde de Vitar de Andorinho,
inaugurado em 2018, cofinanciado com fundos comunitários, mas omite a cedência do terreno peto Município
para o efeito, que ocorreu em momento muito anterior, antes de 2014.
Tendo em conta esta folga orçamental, que decone da tributaçao de lMT, nâo se compreende por que razão não
foi desagravado o lMl, que permitiria libertar um maior rendimento líquido às famítias e protegrer oi proprietários
da c/asse média' Por outro lado, a redução marginalde IMt verificada em 2021 foi mínima rõsuttou'nu'ma perda
de receita municipalde pouco mais de 700 000 et)ros, o que tambêm aconselhava uma redução substanciatda
taxa praticada.
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Ao nível da despesa, consfafamos que as Despesas Correntes registaram uma diminuição mutto ténue, de pouco

mais de 100 mil euros, atingindo o valor de 104,3 milhöes de euros no ano em estudo, que ainda assim

corresponde ao impresslvo valor de 61,8% do totalda despesa,
0s pnncþars gasfos responsávels por esfe desempenho têm origem nas transferências correnfes, com mais 2,8

milhoes de euros face a 2020 e nas despesas corn pessoal que cresceram quase mais 2,7 milhões de euros,
por contraposiçao â contração, em particular, da Aquisiçâo de Bens e Servlços, com menos 2,4 milhöes de euros

e dos subsídios, com menos 1,4 milhões de euros, relativamente ao exercício anterior.

Por isso, julgamos ser ab solutamente residual o decréscimo de 1 ,1%, registado nas Despes as de Funcionamento,
que depois de atingirem em 2020 o valor de 82,4 milhoes de euros, o mais alto de todo o mandato anterior,
apresentam em 2021 um peso de 48,2% da despesa e continuam, poñanto, a absoruer mals de mefade dos
gasfos municipais.
As Despesas corn Pessoa/sâ0, a/rás, uma tendência consolidada ao longo do atual ciclo autárquico, conforme
se pode retirar dos encargos resu/fanfes do recrutamento de cerca de 300 noyos funcionários, entre novembro
2020 e março 2021, que esfimamos corresponderem a uma despesa anual nunca inferior a 2,5 milhoes de euros.
Apesar do eufemismo da boa despesa corrente o relatório é elucidativo quanto a esfa matéria, quando, a páginas
92, expressamente c/assiflca as despesas de funcionamento, e passamos a ctkr como "encargos de natureza
fixa e obrigatôria" e que, portanto, terão de ser assegurados permanente e independentemente da arrecadação
de receita.

Em vez de investir mais nas pessoas e na economia, o Município tem optado por aumentar as Despesas de
Funcionamento, e em particular as despesas cor?? pessoa/, que jâ em 2020 haviam aumentado 2,6 milhões de
euros e gue passaram de 39,4 milhoes de euros em 2018 para 46,1 milhöes de em 2021, o que constituium
aumento perene e estruturalda despesa em mais de 15%, ern escassos frés anos.
Näo somos nós que o dizemos, mas o próprio relatorio que o comprova.
A esfe propÓsltto, voltamos a citar o Anuário Financeiros dos Municípios Portugueses de 2020, onde Vila Nova de
Gaia aparece como o 70 município do País, com maior volume de despesa paga com pessoa/ e também com a
aquisição de bens e seruiços correntes.
O PSD não chama inteligente ao investimento, antes privilegia a realização dessa despesa em detrimenfo dos
gasfos correntes, porquanto só dessa forma se cria riqueza, potenciando um efe'tto muttipticador no rendimento
das pessoas e contribuindo, de forma susfe ntada, para a melhoria da quatidade de vida e do bem-esfar das
populações,

Disso foi exemplo o legado do PSD, que esfe retatório não pode apagar da memoria dos garenses e que
corresponde a um investimento de quase 1,8 mil milhoes de euros, aprovettando fodos os ûn anciamentos
proporcio.nados pe/os fundos comunitários, Desse modo ficaram resolvidos, para duas décadas, os grandes
problemas do Município, se1'a nas necessidades básrcas, como água e saneamento, nas infraestrutúras, na
habitaçã0, seia na educaçã0, segurança ou no ambiente, permitindo desfe modo retribuir aos gaienses o fribufo
dos seus imposfos, a benefício da sua quatidade de vida,
Não somos nós que o dizemos, são os números gue os comprovam,
Por tudo quanto vai alegado, votaremos contra a conta de gerência de 2021.
Vila Nova de Gaia, 1B de abrilde 2022
o Grupo de vereadores do PSD na câmara Municipalde vita Nova de Gaia".
O Senhor Vice'Presidente da Câmara, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo esclareceu que a aposta
em despesas correntes não apresenta despesas supérfluas como a Gaianima, mas despesas correntes com
pessoal e com aquilo que säo despesas de funcionamento, Que o Senhor Vereador Dr. Cancela Moura se limitou
a.comentar a introduçäo do Relatório de Contas e näo o relatório em si mesmo, Esclareceu que, para haver uma
obra, tem de existir um concurso para o projeto, tem de haver estudo prévio e cabimentaçä0,'Disòe que há muito
trabalho que näo é visível, mas que é trabalho, Usou o exemplo do Centro de Congressos, referiÀdo que era
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vontade do PS que tivesse arrancado a obra em 2019, mas, näo foi possível, uma vez que a perequaçäo que

está, neste momento, em discussäo pública, teve de ser alterada porque a conjuntura mudou,

Relativamente aos auditórios de Olival, de Gulpilhares e de Oliveira do Douro, disse serem assuntos que já

consumiram tempo e recursos para preparar a obra, mas que só se tornaräo visíveis quando a obra se concretizar,

Apresentou ainda outras obras que foram intervencionadas parcial ou integralmente pelo PS, assim como, as

que se referem às questöes de segurança (PSP e GNR), Centros de Saúde e o Hospitalde Gaia,

Quanto ao aumento de taxas, disse que o mesmo se verificou, porque existiu uma politica de reabilitaçäo urbana
que captou investimento para Gaia, colocando o concelho ao mesmo nivel de Lisboa e do Porto, Que o imposto
que mais aumentou foi o lMT, o que apresenta sinais de compra e venda, ou seja, de funcionamento de mercado,
Disse que 2021foi um ano COVID-19, em que houve a necessidade de equilibrar aquilo que seriam despesas
normais com as despesas extraordinárias, nomeadamente os centros de vacinaçäo ou a colocaçäo de material
nas IPSS e nos serviços da Câmara, Que este periodo COVID-19 que assolou Gaia e o mundo, näo permitiu o

ritmo desejado, mas o ritmo possivel,

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura afirmou estar a falar não do passado, de há 20 anos,
mas do Relatório e Contas de 2021. Disse considerar que a despesa corrente poderia ter sido reduzida com rigor
e que o Sr, Presidente da Câmara terá de ser extremamente rigoroso no envelope financeiro com o Governo
quanto à descentralizaçä0, uma vez que irá ocorrer a duplicaçäo do número de funcionários e a receçäo de
muitos edifícios degradados, Colocou em causa a competência do Governo Central relativamente à construçäo
do Centro de Saúde dos Carvalhos e do Hospital de Gaia, uma vez que considera uma espécie de financiamento
do Município ao Estado, Afirmou que considera importante a perda de alguns milhöes de receita no lMl, que
permita desafogar a classe média, Esclareceu que o facto de votarem contra o relatório, esteve relacionado com
as soluçöes que foram encontradas, evidenciando não serem responsáveis, financeiramente, pelo documento,
Disse que relativamente à COVID-19, os Vereadores da Aliança Democrática estiveram, incondicionalmente, ao
lado do Município,

Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 votos contra da Aliança Democrática, aprovar
o Relatório de Atividades e Conta de Gerência de2021.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à apreciação e votaçäo da Assembleia
Municipal, nos termos da alínea i) do n0 1, do artigo 330 do Anexo I da Lei no 75t2013 de 12 de
setembro.

NVENT DOS BENS AO 202',1

EDOC1202A29207
Foi presente o documerto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,08,04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática aprovar
o lnventário dos Bens relativos ao ano de2021.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à apreciaçäo e votaçäo da Assembleia
Municipal, nos termos da alínea j) do n0 1, do artigo 350 do Anexo I da Lei no lït201g de 12 de
setembro.
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CEDÊNCA GRATUITA DO AUDITÓRIo IvIUIIICIPAL DE GAIA PARA A REALIZAçNO O¡ ÓP¡N¡
PINOCCHIO DE P. VALTINONI, A TER LUGAR DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022, SOLICITADO PELA
ACADEMIA DE MÚSICA DE VILAR DO PARAÍSO
HDOC12022t26912

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 4, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.04.2022'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a utilizaçäo do Auditório Municipal de Gaia para a

realizaçäo da Ópera Pinocchio de P. Valtinoni, a ter lugar de 20 a 30 de junho dé 2022,
solicitado pela Academia de Música de Vilar do Paraíso, com a repartiçäo das receitas de
bilheteira entre o Município e a Escola, na proporçäo de 30% e70o/o, respetivamente.

CEDÊNC|A GRATUITA DO CINE.TEATRO EDUARDO BRAZÃO PARA A REALIZAçAO DE UM

SOLICITADO PELO COLÉGIO OCEANUS
8DOC12022//27354

Foi presente o documento referido e.m epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 11.04.2022'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Cine.Teatro Eduardo Brazäo para
a realizaçäo de um espectáculo musical "O Livro da Marianinha", a realizar no dia 17 de maio
de2022,solicitado pelo Colégio Oceanus, nos termos informados.

G MUNICIPAL DE UM

O PORTUG
ARA A P¡¿E

EDOCl2022n7243
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original,
O Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha Pereira justificou o voto contra, aíegando que esta
organizaçäo está ligada ao Partido Comunista e que considera inoportuna a realizaçäo de um concerto pela paz
tendo em conta a posiçäo do Partido comunista face à Guerra na ucrânia,
A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Garvalhal esclareceu que näo se trata de um concerto
avulso, mas de um evento que tem lugar todos os anos.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 11,04.2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 votos contra da Aliança Democrática, aprovar
a cedência gratuita do Auditório Municipal de Gaia para a realizaçäo de um Concerto pela
Paz, a ter lugar no dia 14 de maio de 2022, solicitado pelo Conselho Português para a Paz e
Cooperaçäo, nos termos informados.

NO
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PARC AL D REFERENTES À DE

LI D

EDEZC MOS) + IVA, SOLICITADO PELO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO

8DOC12022//22377

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 7, apenas no original,
lntervençäo do SenhorVereador, Dr. José Joaquim Gancela Moura e resposta do SenhorVice-Presidente,
Eng.0 Patrocínio MiguelVieira de Azevedo.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,08.04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas referentes à
ligação de sistema de deteçäo de incêndios à central dos bombeiros sapadores e proteçäo
civil (desde abril de 20211, no valor mensal de cada ligaçäo de€,42,10 (quarenta e dois euros
e dez cêntimos) + iva, solicitado pelo Centro Social Paroquial de Qliveira do Douro, nos
termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
RECLAMACAO ADA PELA DR.A TERESA MARTEL. MANDATÁRA DE JORGE MIGUEL SOUSA

CENTRAL DOS BOMBEIROSN

NOVA DE

MANUEL DE SOUSA
G DEJ SOUSA E SILVA TERRO

VL5
EDOCt2022l',t9723

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no original.
0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura questionou sobre a necessidade da via de ligaçäo VL5,
O Senhor Vice.Presidente, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo disse se tratar de três casas em que
apenas houve a necessidade de expropriar uma, mas que, uma vez que os proprietários pertencem todos à
mesma família, tentaram reverter a expropriaçä0, Mais informou da necessidade daquele terreno para construçäo
de uma rotunda para dar continuidade à VL5,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 01,04,2022'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, indeferir a reclamaçäo apresentada pela Dr.a Teresa Martel,
mandatária de Jorge Miguel Sousa e Silva, Rui Manuel Sousa e Silva e herdeiras de Manuel
de Sousa (Maria Gonçalves e Glória de Jesus Gonçalves de Sousa e Silva, nos termos da
I nformaçäo I NT.C MVNG l202ZlT g4g da DGAJ/DAJ.

DIRE MUNICIPAL DE GESTÄO E FINANçAS
HAST coM BLICA DE

SERMONDE

EDOCI202A27580

UEL

Foi presente o documerto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,06,04,2022,
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, autorizar o procedimento de hasta pública, com v¡sta à alienaçäo
em hasta pública de um lote do loteamento com alvará n0 96/1983, na Praceta Pedreira do
Albardo, Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde, bem como, aprovar as respetivas
minutas, nos termos informados.

HASTA PÚBLICA COM VISTA À ALENAçÄO EM HASTA PÚBLICA DE UM LOTE DO LOTEAMENTO COM
RIvRRÁ n'telzoo¿. No cRlvltNHo oo pinnelRo. l-ucRn De ltvRooneg ¡necueslt oe cANloel-o
EDOC|2022/30538

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 10, apenas no

original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 12.04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar o procedimento de hasta pública, com vista à alienaçäo
em hasta pública de um lote do loteamento com alvará n0 16/2004, no Gaminho do Pinheiro,
Lugar de Lavadores, freguesia de Canidelo, bem como, aprovar as respetivas minutas, nos
termos informados.

ENTO DE T
DE €49 EUROS E PARA

DES oDo
AGRUP DE ESCOLAS DR. STA MATOS
EDOCI2022n4459
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 1, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.07.04.2022'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €49,38 (quarenta e nove euros e trinta e ó¡to
cêntimos) para deslocaçäo ao Planetário do Porto, no dia 29 de março de 2022, solicitado
pelo Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, nos termos informados.

A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal saiu da reuniäo.

DO DE DOP DET DE NO
EUM

NO DIA I D82022
RECREATIVO DE MAFAMUDE
8DOCt2022t22067

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

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,07.04.2022,
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de redução em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €571,91 (quinhentos e setenta e um euros
e noventa e um cênt¡mos), ou seja, o valor de €365,34 (trezentos e sessenta e c¡nco euros e
trinta e quatro cêntimos), para deslocaçäo às Caldas da Rainha, no dia 19 de março de2022,
solicitado pelo Centro Recreativo de Mafamude, nos termos informados.

A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal entrou na reuniäo.

DO PAGAM

AE EUROS E VI
NHOS NO DIA

SANDINENSES''
EDOC12022t21534

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 13, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara,07.04.2022'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €184,27 (cento e oitenta e quatro euros e
vinte e sete cêntimos), ou seja, o valor de €93,99 (noventa e três euros e noventa e nove
cêntimos), para deslocaçäo a Matosinhos, no dia 27 de março de2[21,solicitado pelo Sport
Clube "0s Dragöes Sandinenses,,, nos termos informados.

DOP TAXAS D TURAS
osE EUROS E

8DOCt2022t21444
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.07,04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no vator total de €282,87 (duzentos e oitenta e dois euros e
oitenta e sete cêntimos), ou seja, o valor de €162,87 (cento e sessenta e dois euros e oitenta
e sete cêntimos), para deslocaçäo a Caminha, no dia 18 de março de 2022, solicitado pelo
COLGAIA- CDE, nos termos informados.

EDI E UTI RAS
TOT UM EU otTo c

AOP
DE

ÊDOC12022t210s5
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: "À Câmara, 07.04,2022,
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençäo do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor total de €51,28 (cinquenta e um euros e vinte e oito cêntimos),
para deslocaçäo ao Planetário do Porto, no d¡a 30 de março de2022, solicitado pela Escola
Secundária lnês de Castro, nos termos informados.

UTI MUNICIPAIS NO

VALOR TOTAL DE €220 22

NOS DIAS 18 228 DE

F'DOC12022//20484

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 16, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 07 .04.2022'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €220,22 (duzentos e vinte euros e vinte e dois
cêntimos) para deslocação à Academia de Música de Vilar do Paraíso, nos dias 18,22e 28 de
março de2022, solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia, nos termos
informados.

O Senhor Vereador, Dr. Dário Soares Freitas da Silva saiu da reuniäo.

DE RE ODE MUN
55 NTAET TA E CINCO

ODE
CLUBE DE FUTEBOL OLIVEIRA DO DOURO
EDOCt2022t20315
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 17, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,08,04.2022,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €693,55 (seiscentos e noventa e três euros
e cinquenta e cinco cêntimos), ou seja, o valor de €450,49 (quatrocentos e cinquenta euros e
quarenta e nove cêntimos), para deslocaçäo a Pombal, nos dias 19 e 20 de março de 2022,
solicitado pelo Clube de Futebolde Oliveira do Douro, nos termos informados.

o senhor vereador, Dr. Dário soares Freitas da silva entrou na reunião.

DE

^

SICA DE VILAR DO P
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ALOR TOTAL DE €1 43 EVI PARA
DO NO DIA 19 DE DE 2022 SOLICITADO PELA ESCOLA

EDOC|2022/19289

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

original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.08.04,2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €123,43 (cento e vinte e três euros e quarenta e três
cêntimos) para deslocaçäo a Gondomar, no dia 19 de março de2022, solicitado pela Escola
Secundária Almeida Garrett, nos termos informados.

DO MUNICIPAIS NO
VALOR TOTAL D A EUROS E

ALMEIDA GARRETT
EDOCI2022/19166

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidenfe; "A Câmara.07.04,2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €280,43 (duzentos e oitenta euros e quarenta e três
cêntimos) para deslocaçäo a Caminha, no dia 26 de março de2022, solicitado pela Escola
Secundária Almeida Garrett, nos termos informados.

DODEI VIATU

D82022 SECU
EDOC/2021/94135

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: "A Câmara.07,04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €533,00 (quinhentos e trinta e três euros¡, pära
deslocação a vários locais, nos dias 12, 19,26 de janeiro, 02, 09, '16,23 de fevereiro ,'ói, Og,
16,23 e 30 de março de 2022, solicitado pela Escola Secundária Inês de Castro, nos'termos
informados,

E

NO DIA PELA ESCOLA
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PEDIDO DE ISENÇÄO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE UTILIZACÄO DE VIATURAS MUNICIPAIS, NO

DE €1 DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS EUROS E ENT

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANELAS
ED0C/2021/80203
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 21, apenas no

original,

Despacho do Senhor Presrdenfe: "À Câmara. 07.04.2022'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €1.263,57 (mil duzentos e sessenta e três euros e
cinquenta e sete cêntimos), para deslocaçäo a Mafra, no dia 31 de março de2022, solicitado
pelo Agrupamento de Escolas de Canelas, nos termos informados.

PEDIDO DE ISE DE VIATURAS MUNICIPAI
E OITO EUROS E IN

AO PLAN SOLICITADO PE
SECUN

EDOCl2022l7558
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,07.04.2022'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €48,52 (quarenta e oito euros e cinquenta e dois
cêntimos), para deslocação ao Planetário do Porto, no dia 16 de março de2022, solicitado
pela Escola Secundária lnês de Castro, nos termos informados.

PEDIDO DE RE DO PAGAMENTO DE T DE UTILTZACAO Oe V¡ATURAS MUNICIPAIS. NO
DE ENTA E OITENTA E

A 13 DE ctT
. CDE

EDOCt2022t4177

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

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,06.04,2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo emT0o/o do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €457,81(quatrocentol e cinquenta e sete
euros e oitenta e um cêntimos), ou seja, o valor de €285,47 (duzentos e oitenta e cinco euros
e quarenta e sete cêntimos), para deslocação a Leiria, no dia 13 de março de2Ï22,solicitado
pelo COLGAIA. CDE, nos termos informados.

^
Classlficação: Pribl¡co aagetr-q*J



VILA NOVA DE

6 kld,!\
cÄMARA MUNTcTPAL Ata no 08 - Reunião Ptiblica

De 18 de abril de 2022

PAGAMENTO DE TAXAS DE UTI DE VIATURAS MUNICIPAI

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANELAS
8DOC12021t100192

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no

original.

Despacho do Senhor Presrdenfe: "A Câmara.07.04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €77,41 (setenta e sete euros e quarenta e um
cêntimos) para deslocaçäo ao Parque Biológico de Gaia, no dia 21 de março de 2022,
solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Ganelas, nos termos informados.

TAXAS DE UTIL
ENT

IAL DE
sôl lelTÂnô Þtrt ô ÀGÞilÞ^MENTO DE trseôl Âs ntr vil a n'trsrtr
EDOCI2022/10052
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,07,04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor total de €55,39 (cinquenta e cinco euros e trinta e nove
cêntimos), para deslocaçäo ao Gentro Culturale Social de Olival, no dia 24 de março de2022,
solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Vila d'Este, nos termos informados.

NTO DE T NICIP
E NOVE

8DOCt2022t10022
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.07,04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €55,39 (cinquenta á cinco euros e trinta e nóve
cêntimos), para deslocaçäo ao Centro Cultural e Social de Olival, no dia 25 de març o de2022,
solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Vila d'Este, nos termos informados.

ffi#Clàss¡ficação; Públlco
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E RED

AL DE

NO DIA 26 DE ODE SOLICITADO PELO SPORTING CLUBE
CANDALENSE
EDOCI2022/15063

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no

original.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.07.04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €750,87 (setecentos e cinquenta euros e
oitenta e sete cêntimos), ou seja, o valor de €490,61 (quatrocentos e noventa euros e sessenta
e um cêntimos), para deslocaçäo a Loures, no dia 26 de março de 2022, solicitado pelo
Sporting Clube Candalense, nos termos informados.

PEDIDO DE RE DE UTI

NTOS E SETE

EDOCI2022t1453',l

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

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valortotal de €245,97 (duzentos e quarenta e cinco euros
e noventa e sete cêntimos), ou seja, o valor de €137,18 (cento e trinta e sete euros e dezoito
cêntimos), para deslocaçäo a Balazar, no dia 13 de março de2Ì22,solicitado pelo Sport Clube
"Os Dragöes Sandinenses", nos termos informados.

TURAS
VALOR AED EN NTIM

NO DIA
soLl
8DOCt2022t14526
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 07,04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanìmidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €62,93 (sãssenta J Ao¡s euros e noventa e três
cêntimos), para_deslocaçäo ao Centro Culturale Socialde Olival, no dia 3l de março de2022,
solicitado pelo Centro Paroquial Säo Joäo Baptista de Canelas nos termos informãdos.

^
Classificação: Públtco aSgetr-

q,r"'"
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PEDIDO DE REDUçÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAçAO DE VIATURAS MUNICIPAIS. NO

VALOR TOTAL DE €1.281.53 (MIL DUZENTOS E OITENTA E UM EUROS E CINQUENTA E TRÊS CÊNT¡MOSI

-

PARA DESLoCAç4o A LAGoS. NoS D|AS 26 E 27 DE MARço DE 2022, SoL|C|TADO pELo CoLcAtA.
CDE

8DOC12022I14521

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

original.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,07.04,2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €1.281,53 (mil duzentos e oitenta e um
euros e cinquenta e três cêntimos), ou seja, o valor de €862,07 (oitocentos e sessenta e dois
euros e sete cêntimos), para deslocação a Lagos, nos dias 26 e 27 de março de 2022,
solicitado pelo COLGAIA. CDE, nos termos informados.

DE MUNICIPAIS NO
TOTAL DE E SESSENTA E

DE
SANTA DE VILA NOVA DE

EDOCIaÛ2A14ß7
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 07 .04,2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €79,62 (setenta e nove euros e sessenta e dois
cêntimos), para deslocaçäo à Academia de Música de Vilar do Paraíso, no dia 24 de março de
2022, solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia, nos teimos
informados.

PED OD UTI MU
E ENTA E

oDo DIA 18
P

8DOC12022I13375
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no J2, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.07.04.2022,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €53,67 (cinquenta e três euros e sessenta e sete
cêntimos), para deslocação ao Planetário do Porto, no dia l8 de março de2022, solicitado
pelo Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos (Escola Básica dai Matas), nos termos
informados,

P67
D

^
aacetf-
\od'"

DE VIE
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PEDIDO DE TAXAS DE UTI D VIA
DE €1 12 E DOZE C N PARA

O DIA 14 DE

DIOGO MACEDO IJARDIM DE INF DE GONDESENDEì
ÊDOCa022/12659
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 33, apenas no
original.

Despacho do Senhor Presidente: " À Câmara. 06.04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €125,12 (cento e vinte e cinco euros e doze cêntimos),
para deslocação a Matosinhos, no dia 14 de março deZïZ?,solicitado pelo Agrupamento de
Escolas Diogo Macedo (Jardim de lnfância de Gondesende), nos termos informados.

E RED DE UTIL
VALOR

PELA
CIA DE PAI

EDOCl2022t8964
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.07,04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €53,30 (cinquenta e três euros e trinta
cêntimos), ou seja, o valor de €2,31 (dois euros e trinta e um cêntimos), para deslocação a
Lever, no dia 23 de março de2022, solicitado pela Associação de Pais do Jardim de Infãncia
de Painçais, nos termos informados.

DO SANTO LO. RETIF ÁnEn

EDOCt202A2æ52
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3b, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 12.04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a retificação da área de expropriaçäo, nos termos
informados.

PROPOSTA DE ACEITACÄO DA DOACAO FE ITA RO MARIA O. A FAVOR DO MU tcíPro DEPED
UMA AVE GROU.EUROPEU
8DOCt2022t26832
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:"À Câmara. 12,04.2022,

fr
a)ç,er,:
q,r""t
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, ao abrigo do n0 3 do artigo 350 do Anexo | à Lei no 7512013, de 12

de setembro, ace¡tar a doação feita por Pedro Maria Melo a favor do Município de Vila Nova
de Gaia, de uma Ave (Grou.Europeu), nos termos propostos,

D|REçÃO MUNTCTPAL DE CONTRATAçAO pÚBLrcA
coN INTERNACIONAL PARA A IS

URBANA

ENCOSTAS DO DOURO -
EDOC/2019/68194
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
A)Aprovar o Relatório Final constante na etapa 96 do EDOG/2019/68194 com todas as
propostas que do mesmo constam;
B)Adjudicar em cada um dos lotes da seguinte forma:
'Lote 1 . à proposta apresentada pela empresa SOCARTO. Sociedade de Levantamentos Topo
Cartográficos Lda com o NIPC 500,676.020, pelo preço total de 62.080,00€ + IVA a 23%;
'Lote 2. à proposta apresentada pela empresa SOCARTO. Sociedade de Levantamentos Topo
Cartográficos Lda com o NIPC 500.676.020, pelo preço total de 36.860,00€ + IVA a 23%;
' Lote 3 ' à proposta apresentada pela empresa VIAMAPA . Serviços de Topografia SA com o
NIPC 506.998,959, pelo preço total de 183.432,00€ + IVA a 23%;
C) Aprovar as minutas de contrato referentes aos lotes 1, 2 e 3 e constantes na etapa g6 do
EDOC/2019/68194, após o que seräo as entidades adjudicatárias notificadas para apresentaçäo
dos documentos de habilitaçäo.

PARA NO DOMíNIO LICO MUNICIPAL. NO ÂMB|TO DO DE

O: P
DE

M2 s MA SITA
DO coM O CAMINH

N

EDOC|2021/99362
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 06,04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
' No âmbito do Projeto de Alargamento do Caminho do Ribeiro, na freguesia de
Arcozefo, 

?c1ita[, Dara intearação no domínio público municipal, as cedências das- sequintes
parcelas de terreno:

IN

11

LO

^

A DE GAIA: ARU

1 ANA NU ARCELA

Classifìcação: Público aaÊeÍ':
Ë,."'*
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o Parcela A1-com a área de 150,25 m2, sita na Rua Padre Nunes Campos, freguesia de
Arcozelo, a desanexar do Prédio Rústico s¡to no Lugar de Sá, na dita freguesia de Arcozelo,
descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 4097
e inscrito na matriz sob o artigo 2688, identificada na planta de localizaçäo a cor laranja e com a
letra A, com o valor atribuído de €,3.129,71;
o Parcela A2 - com a área de 644,80 m2, sita no Gaminho do Ribeiro, freguesia de Arcozelo, a
desanexar do Prédio Rústico sito no Lugar de Sá, naquela freguesia de Arcozelo, descrito na
Primeira Gonservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 4097 e inscrito na
matriz sob o artigo 1298, identificada na planta de localizaçäo a cor laranja e com a letra A, com
o valor atribuído de € 13,431,18;
o Parcela B - com a área de 217,40 m2, sita no Caminho do Ribeiro, freguesia de Arcozelo, a
desanexar do Prédio Rústico sito no Lugar de Sá, na mencionada freguesia de Arcozelo, descrito
na Primeira Gonservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 4526 e inscrito
na matriz sob o artigo 1294, identificada na planta de localizaçäo a cor laranja e com a letra B,
com o valor atribuído de €,4.528,44;
. Parcela C - com a área de 103,10 m2, sita no Caminho do Ribeiro, freguesk de
Arcozelo, a desanexar do Prédio Rúsfico sífo no Lugar de Sá, na mencionada freguesia de
Arcozelo, descrito na Primeira Conservatória do Regísúo Predial de Vila lVoya de Gaia soþ o
n(tmero 3485 e inscrito na matriz soå o artigo 1289, identificada na planta de tocalização a cor
Iaranja e com a letra C, com o valor atribuído de € 2.147,57;
ll- Aceitar que, em contrapartida das referidas cedénciag o Município se comprometa a:
Parcelas A1 e A2:
. realizar as obras de execução do alargamento do Caminho do Ríbeiro, nomeadamenúe das
infraestruturas relativas à pavimentação, abastecimento de água e saneamento, construção do
passeiq no prazo de 1 ano a contar da data da celebração da respefiva escritura de cedência, a
suas expensas e aúravés de recursos financeiros próprios, não imputando ao cedente quaisquer
cusÚos, diretos ou indiretos, de comparticipação na empreitada de beneficiação aqui previsia,. executar os muros que garantam a estabilidade do tereno e evitem os deslizamenfos de terra;. exe_cutar as rampas de acesso ao prédio, de acordo com o definido em futuras operações
urbanísticas a realizar pelo cedente, ou pelo titutar do prédio supra identificado à data';. Pugnar pela atribuição do nome Dr. Pedro Homem de Metto ao arruamento que resultar da
intervenção aqui referida;
o considerar a área cedida para efeitos de contahilização de cedências ohrigatórias ao
domínio público, no âmbito de uma futura operação urbanística a realizar pelo cedelnte, ou pelo
titular do prédio à data, de acordo com as atuais definiçöes do Regutamento do Plano Diretor
MunicipaldeVila Nova de Gaia.
Parcela B:
o realizar as obras de execução do alargamento do Caminho do Ribeiro e demar.s
infrlgstyuturas, no prazo de I ano a contar da data da celebração da respetiva escritura de
cedência, a suas expensas e através de recursos financeiros próprios,'não imputando ao
gedelte quaisquer cusfog direfos ou indiretos, de compariicipação' na empreitada de
beneficiação aqui prevista ;
o construir um muro de suporte, os passeios e a respeúíva rampa de acessq nos termos
acordados com o proprietário do imóvel;

' manter a represa existente, localizada na área mais a nascente a ceder pelo proprietário;

Classificação: Públtco ffi#
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o considerar a área cedida para efeitos de contabilização de cedências obrigatórias ao domínio
púhlico, no âmbito de uma futura operação urbanística a realízar pelo cedente, ou pelo titular do
prédio à data, de acordo cor?? as atuais definições do Regulamento do Plano Diretor Municipal
de Vila Nova de Gaia.

Parcela C:
o realizar as obras de execução do alargamento do Caminho do Ribeiro e demaís
infraestruturas, no prazo de 1 ano a contar da data da celebração da respetiva escritura de
cedência, a suas expensas e através de recursos financeiros próprios, não imputando ao
cedente quaisquer cusfog direfos ou indiretos, de comparticipação na empreitada de
beneficiação aqui prevista ;. construir os passeios e a respetiva rampa de acesso, nos termos acordados corn o
proprietário do imóvel;
. considerar a área cedida para efeitos de contabilização de cedéncias obrigatórias ao domínio
p(thlico, no âmbito de uma futura operação urbanística a realizar pelo cedenúe, ou pelo titular do
prédio à data, de acordo com as atuais definiçöes do Regulamento do Plano Diretor Municipal
deVila Nova de Gaia.

EDED AO REATIVO DO
DE SITO

DE CAM PELO
PRAZO DE 1 ANO A coNTAR DÊ01t07t2022
EDOC/2020t76719

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 11,04.2022,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
o a cedência, em regime de direito de comodato, ao Centro Cultural e Recreativo do Lugar de
Gaia, Pessoa Coletiva número 502 786 019, do imóvel composto por edifício de dois pavimèntos,
sito na Rua Viterbo de Campos, 402, uniäo de freguesias de Santa Marinha e Såo pedro da
Afurada, pelo prazo de 1 ano a contar de 01107¡2022, podendo o contrato ser renovado,
automaticamente, por mútuo acordo, por iguais períodos, desde que o Município continue a ser
arrendatário do imóvel e até ocorrer o término do contrato de arrendamento, para nele ser
instalado a sede do referido Centro,
o a minuta do respetivo contrato de comodato,

DIREçAO MUNICIPAL DE GESTÄO DE PESSOAL E CARREIRAS
NTO coM ANTE

ARA ASS

1DOCt2022t12415
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.06.04,2022,

fr
a)Eet:-
Ëotr""

POR EDI

MARINHA EFREGU
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Deliberaçäo
Deliberado por unanimidade, aprovara anulaçäo do procedimento concursal comum aberto por
aviso n.0 694812021, publicado no Diário da República, 2a serie no 74 e na Bolsa de Emprego
Público com o n0 de oferta 0820210410366, respeitante ao preenchimento de um posto de
trabalho na modalidade de relaçäo jurídica de emprego público portempo indeterminado para
a carreira geral de assistente operacional (torneiro) para a Divisão de Manutenção de
Equipamentos, com fundamento na inexistência de candidatos à prossecuçäo do
procedimento, nos termos informados.

DIR MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBL|COS
PEDIDO DE OU RE DAVIA PÚBLICA EM

DE €28. soL
PELA FERROVIAL CONSTRUCCION. LDA
EDOC|2022/17390
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o n0 41, apenas no
original.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.08,04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa pela ocupaçäo
da via pública em 220,00 m2, durante 155 dias, pela apreciaçäo do processo e pelo
condicionamento de trânsito, no valor de €28.705,00 (vinte e oito mil setecentos e cinco
euros), solicitado pela FERROVIAL CONSTRUCCION, LDA, nos termos informados.

PEDIDO DE REDU DAT
DUAS

E SETENTA EUROS). SOLICIT ADO PELA INFRAESTRUT URAS DE
EDOC|2022/15110
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original,
lntervençäo do SenhorVereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura e resposta do SenhorVice.presidente,
Eng.o Patrocínio MiguelVieira de Azevedo.
Despacho do Senhor Presidente :' À Câmara, 06.04,2022,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isenção do pagamento da taxa pela
interrupçäo de trânsito por 2 dias, em duas ruas e pela apieciaçäo'dò processo, no valor de
€270,00 (duzentos e setenta euros), solicitado pelas INFRAESTRÛTURA's o¡ poÉrUGAL, nos
termos informados.

HI

ED0C/2021t73472
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no
original.

Despacho do Senhor Presidenfe; "À Câmara.0g,04,2022,

^
aaÊet -
Ë,*f,"

DO RE
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar, nos termos dos nos 3 e 4 do artigo 1480 do CCP, todas as propostas contidas no
documento Relatório Final, designadamente:
i. A exclusäo da única proposta (única), apresentada pelo concorrente "ATLÂNTINÍVEL- Gonstruçäo Civil, Lda.", pelos fundamentos descritos no ponto 3,1 do Relatório
Preliminar;
ii, Näo adjudicar o presente procedimento, extinguindo-o, visto que a única proposta

apresentada foi excluida, conforme previsto na alínea b)do n. 01 do artigo 790 do CCP;
iii. Revogar a decisäo de contratar, como estabelecido no artigo 800 do CCP.

2. Autorizar o descabimento da PC.

EMPREITADA pE CONSTRUçÄO pA UNrpApE pE SAÚpE pOS CARVALHOS - APROVAçAO pO

REI.ATMIo FINAL
EDOCI2021/40685

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.08.04,2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar, nos termos dos nos 3 e 4 do artigo 1480 do CCP, todas as propostas contidas no
documento Relatório Final, designadamente:

i' A exclusäo das propostas reportadas pelos concorrentes, Atlântinível . Construçäo Civil,
Lda., Teixeira, Pinto & Soares, S,A., Habitâmega, Construçöes S.A., Construçöes Rèfoiense,
Lda., pelos fundamentos descritos no ponto 3.1. do relatório preliminar;

ii. A näo adjudicaçäo do presente procedimento, extinguindo-o, conforme previsto na alínea
b)do n.0 I do artigo 79.0 do CCP, visto que a única proposta apresentada foi excluída;

iii. A revogaçäo da decisäo de contratar, como estabelecido no artigo 80.0 do CCp;
2. Autorizar o descabimento da pC.

NOV

EDOCt2022t11

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4b, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara,08.04,2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pagamento do valor em dívida, em três prestaçöes
mensais, no valor de €760,00 (setecentos e sessenta euros), solicitado por Joié Teiieira
Morais, Lda, nos termos informados.
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D|REçÄO MUNTCTPAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
coNSTrTUrçÂO pA EQUTPA pE TRABALHO L|FE - STEPS FOR L|FE 20 NAT/ES/000309
EDOCI2022/26806

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

original,

Despacho do Senhor Presrdenfe; "À Câmara. 11.04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a constituiçäo da Equipa de Trabalho LIFE - STEPS FOR
LIFE 20 NAT/ES/000309, nos termos informados.

D|REçÃO MUNtCtpAL DE pOLínCnS SOC|A|S
CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. ITADA POR FRANCISCO DE JESUS ALMEIDA
8DOC12022127589

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 47 , apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR MARIA DA CONCEICÂO RAMOS DA
COSTA
EDOCn022t27626
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara, 06,04.2022'
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

cA¡lqrpATURA pE ApOtO cAtA CU|DADoR.SOLtCtTApA pOR
DE SOUSA
EÐOCn022t27628
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,06.04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

g4NplpôTURA pE ApO poR MARTA SORATA TETXE|RA DE SOUSA
8DOCt2022t27632
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,06.04.2022,

^
aaceÍ"-
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR VANESSA MARGARIDA MATOS
FERREIRA

8DOCt2022t27719
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 51, apenas no

original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Gandidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. ITADA POR ALZIRA PATRíC|A DE AZEVEDO
BARBOSA
8DOC12022I28015

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.04.2022'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados,

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR ALEXANDRE SOARES
EDOCn022t28054
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b3, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidenfe; "À Câmara,06.04,2022'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDI DE APOIO CUIDADOR. CITADA POR MARIA DA COSTA ESTEVES
ÊDOCt2022t272s6
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no
original,
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara, 06.04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CA!?1P4I|]RA pEApOl poR NUNOALEXANDRE DE SOUSAGOMES
8DOCt2022t27336
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no bS, apenas no
original,
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Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,06.04,2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados,

CAN DIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR CATARINA ISABEL SILVA ALMEIDA
8DOCt2022t27392
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 56, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

GAN9IDATURA pE APOIO GAIA CU|DADOR, SOLtCtTApA pOR SUSANA CÂNDIDA FERNANDES
POLONIO

8DOC12022I27471

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 57, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,06,04.2022'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

g4NDIDAIUEA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR MARIA ISABEL LOPES COELHO
FERREIRA

EDOCt2022n7498
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CAND TURA DE GAIA SOLIC POR MARIA PEREIRA DA ROCHA
8DOCt2022t27503
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no bg, apenas no
original,
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara, 06. 04,2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.
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CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR ÁIVINO óuro prnrs DE MoURA
BASTOS

EDOCn022t27508
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 60, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.06.04,2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR ROSA FERNANDA FERREIRA DE
OLIVEIRA TAVARES
EDOC12022124563

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: "À Câmara,06,04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR MARIA PIEDADE PERE¡RA DIAS
8DOCt2022t24807
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.04.2022,
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Guidador, nos termos
informados.

cAlgtpATURA pE ApOtO GA¡A CU|DADOR,SOLtCtTApA poR
EDOCt2022n4826
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidenfe; "À Câmara,06.04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados,

94NP1DIT9RA DE APOIWITADA POR FERNANDA DA SILVA DUARTE ALVES
EDOC|202A24833
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,06,04.2022,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

^
Classificação: Prlbl¡co a)ce('-

\oo"o"

ßw



6 klñVILA NOVA DE

CÄMARA MUNICIPAL
M

Ata n'08 - Reuníão Públíca
De 18 de øbríl de 2022

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR MARIA IZABEL DA SILVA CORREIA
MADUREIRA

8DOC12022t24845

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

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara,06,04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

nÂNnlnÂTl ¡Þ^ ntr 
^Dôlô 

ê^r^ nr iln^ nôÞ SOLICIT ^n^ 
DôÞ nt^Nr rtrr rncÉ

EDOCn022l24854
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,06,04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

ÇANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR OLINDA DA coNcEIÇÄo MoREIRA
GOMES

EDOC12022t24877

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

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06,04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CA!?IDATURA DE APO OR ANGELINA RITA FERNANDES COSTA
8DOCt2022t24923
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,06,04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

C4IPIPTURA DE APOI POR R,AQUEL MARIA NOGUEIRA MOREIRA
8DOCt2022t24944
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g, apenas no
original.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06,04.2022,
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Deliberaçäo
Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Guidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. POR MARIAALICE DA SILVA DIAS MAROUES
8DOC12022//24945

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

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.06.04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR MARIA JOAQUINA SANTOS MARTINS
åDOCt2022t25001
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.04,2022'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados,

CANDIDATU DE APOIO GAIA C SOLICITADA POR DA MARIA FERREIRA MARQUES
CARVALHO
EDOCn022t25498
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,06.04,2022,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados,

cAry?lgATURA pE ApO A poR GARLA ALEXANDRA SOUSA R|BE|RO
8DOCt2022t25499
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: "À Câmara,06.04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

9åNplplIU,,RA 
pE ApOto A poR MARGARTDA AUGUSTA LEMOS

8DOCt2022t25570
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 06.04.2022,
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a Gandidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOL ICITADA POR MARIA MANUELA OLIVEIRA DE SOUSA
NUNES

8DOC12022//25571

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 75, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara,06,04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR MARIA DE F MA VIEIRA DA COSTA
SILVA
EDOCI202A25810

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR DULCE MARIA SALGADO MAGANINHO
EDOCn022t25991
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7T , apenas no
original,
Despacho do Senhor Presldenfe; "À Câmara,06.04,2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

gålplp+T.u¡A pE Apoto ApA poRANAAL|CE ptNTO
EDOCl2022t2602'l
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 78, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidenfe; "À Câmara.06.04,2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados,
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CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR DEOLINDA FERNANDA MOREIRA DA
COSTA

EDOCI2022/26069

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 79, apenas no

original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 06.04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR MARIA IDALINA BRAGA DE SOUSA MELO
EDOCI2022/26085

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 80, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,06,04,2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR MARA JÚLN OLVEIRA E SILVA
MARTINS

8DOCt2022t26179
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,06,04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

C4!?IDATURA DE APO¡ GRACINDA TEIXEIRA LIMA MOREIRA
ÊDOCt2022t26273
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidenfe; "A Câmara.06,04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

g4!plp+IU,,!A pE ApOtO poR NUNO MtcUEL CARDOSO ptAS vtEtRA
8DOCt2022t26444
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06,04,2022,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.
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CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR ANTÓNIO JORGE PAIS DOS SANTOS
EDOCl2022n6673
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 84, apenas no

original,

Despacho do Senhor Presidenfe; "À Câmara.06,04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR MÁRCA MARIA CALDAS DE SOUSA
CABRAL
E'DOCI2022//26874

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 85, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,06.04.2022'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Guidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA PORZALINAZAMIROVNA DYMOVA
EDOC12022I23766

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.04,2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Guidador, nos termos
informados,

C4!9IDATURA DE APol róuto cOl,lç¡Lo uncnRoO
BOTELHO DE PAIVA
EDOCI2022a3767
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 87, apenas no
original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.06.04,2022,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

94lPlPlIg¡A DE APolocAlAculonoon,s uqTApA poR ARMINoA ALVES pA RocHA sousA
ÊDOCt2022t24077

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no BB, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara, 06.04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.
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CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA
AMARAL
EDOCl2022n4348
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 89, apenas no

original,

Despacho do Senhor Presidenfe; "À Câmara,06.04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Guidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SO ADA POR ULISSES JOAQUIM ALVES PEREIRA
EDOC12022124400

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 90, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara,06,04.2022'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR ERNESTINA TÁTITVII OLIVEIRA FONSECA
EDOCI202A23765
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g1, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06,04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDIDA RA DE APOIO CUIDADOR. SOL ICITADA POR DA CoNCE|CÄO MOURA
BASTOS
EDOCI202Aß575
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g2, apenas no
original.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06,04,2022,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

IDAD NDA MILH
CARVALHO
8DOCt2022t23526
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g3, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente :,' À Câmara. 06,04,2022,
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Deliberação
Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO GAIA CUIDADOR. SOLICITADA POR HELENA MARIA PEDROSA FERREIRA
8DOCt2022t28295
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 94, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 08.04,2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio Gaia Cuidador, nos termos
informados.

APOIO DO + INC

IRA
EDOCt2022t23496
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 95, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidenfe: "À Câmara.06,04.2022'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência Socia-¡, nos
termos informados,

NO AMBo GAIA +

EDOCn022t24387
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06,04,2022,
Deliberaçäo:

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

POR
EDOCt2022t24212
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g7, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidenfe; ,À 
Câmara.06,04,2022,

Deliberaçäo:

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

NA

MICA E
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+

ALFREDO DEUS
ËDOCt2022t24316
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gB, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,06,04.2022'
Deliberaçäo:

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

APOIO DO GAIA +
APOIO NA UNES
EDOCt2022t24327

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: "A Câmara.06.04.2022'
Deliberaçäo:

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

+ INCL

EDOCt202A24692
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 100, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara,06.04.2022,
Deliberação:

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

PE APO ruóm DE
NA

8DOCt2022t24804
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 101, apenas no
original.

Despacho do Senhor presidenfe; "À Câmara,06,04,2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + Inclusiva - Eixo de Apoio na carência Económica e Emergência Socia-¡, nos
termos informados,

o

+NI
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IDO DE APOIO + LUSIVA- EIXO DE

åDOC|2022t28168
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o n0 102, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 08,04.2022'
Deliberaçäo:

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

ITO DO DE

8DOCt2022t28293
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 103, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.08.04.2022'
Deliberaçäo:

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

NO RAMA M + USIVA-
ICITAD

8DOCt2022t27997

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 104, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 08.04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + Inclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência Socia'¡, nos
termos informados.

DE PAL + IVA -
ALMEIDA
EDOCn022t27257
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 105, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.08.04.2022,
Deliberaçäo:

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

+
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A CELEB
APOIO FINANCEIRO TEN EM

POSTA DE LAS JUNTAS E UN ES DE

ILIDAD PAND MICA
RESULTANTE DA COVID.19
8DOCt2022t30277

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o n0 106, apenas no
original.

Despacho do Senhor Presidenfe: "À Câmara, 12,04,2022'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e as Juntas/Uniöes de Freguesia, para apoio financeiro tendo em vista o
reforço da resposta de proximidade assegurada pelas juntas e uniöes de freguesia, no
sentido de atenuar as vulnerabilidades socioeconómicas agravadas pela situaçäo pandémica
resultante da COV|D.19, nos termos apresentados.

D|REçAO MUNtCtpAL PARA A CTDADAN¡A
ADO DO CO

NAT
EDOCI2022/23661

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 107, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.06,04.2022,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do espaço da capela do Corpus
Christi, para a realizaçäo de uma conferência, no âmbito do temJ "Os Riscos Globais e a
Preservação da Vida Humana na Terra", solicitada pela ASSOChçÄO GLLp/GLRp, nos
termos informados,

"XIX NI

DE
DEI I

EDOC/2018t24716
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 108, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 11.04.2022,

NIPO

ME

^

EAPRI

DELIB

Classificação; Prlbllco ¿aceÍ--
\otr""



VILA NOVA DE

É klA
CAMARA MUNICIPAL Ata no 08 - Reuníão Ptlblica

De 18 de abril de 2022

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, revogar a deliberaçäo da Câmara Municipal de 18.06.2018, com os
segu¡ntes efeitos:
t. Descabimentar o montante de 1.353.00 € (mil, trezentos e cinquenta
e três euros), correspondente ao montante global da comparticipaçäo financeira
municipal.
2. Autorizar a anulaçäo da RED n.0 2018/2609, e o consequente
estorno da verba de 1.353.00 € (mil, trezentos e cinquenta e três euros).

SEMINÁRIO us-
DE PARCERIA CELEB

DE VILA NOVA D

8DOC//2022130329

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 109, apenas no
original,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, tendo em conta que esta obra näo consta do acordo
inicial e sendo o Colégio de Gaia o proprietário, perguntou se näo deveria ser a Câmara a lazer as obras.
Questionou se, a querer doar a rede, näo seria melhor fazer um aditamento ao protocolo. Que desta forma e por
razões de responsabilidade financeira, os Vereadores da Aliança Democrática näo estão de acordo com a forma
como foidecidida a doaçä0,
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse assumir a responsabilidade de,
aquando do protocolo assinado, näo ter constatado o estado da vedaçä0, Que se trata de uma vedaçäo que se
encontra num estado perigoso, pelo que, disse assumir a posiçäo de doaçä0, uma vez que é feita no interesse
do Municipio, como utilizador do espaç0, reforçando as questöes de segurança,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 11.04,2022,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstenções da Aliança Democrática aprovar
a doaçäo da rede de vedaçäo em malha solta plastificada 50/13/10, com uma extensäo de
116,0m, com altura de 4,0m e 49,0m com altura de 2,0m, no valor global de 11.116,57€,
ao Semin_ário M_enor do Sagrado Coraçäo de Jesus' Colégio de Gaia, þara substituir a rede
de vedação do Campo de Jogos, utillzado diariamente pelo Município, tendo em consideraçäo
o Acordo de Parceria celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Seminá¡o Meñor
do Sagrado Coração de Jesus - Golégio de Gaia,

PEDI UTIL
R EFI

DIA
E

EDOCt202U28994
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 110, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente: ,,A 
Câmara, 11.04.2022,

ALT
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E
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela utilizaçäo
do Pavilhäo Municipal da Lavandeira, para a realizaçäo da Festa de Final do Ano Letivo dos
alunos da IPSS "Fundação Obra do Padre Luís", no dia 20 de maio, no valor de €378/2
(trezentos e setenta e oito euros e setenta e dois cêntimos), nos termos informados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁRO DA TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 111, apenas
no original,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

O Senhor Vice.Presidente da Câmara, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo, deu início à lntervençäo
do Público:

Maria Alves Gandra Martins dos Santos apresentou-se como um dos proprietários da empresa Velvet Castle
e de uma propriedade sita na Rua da Fábrica, Disse que terá apresentado um pedido de loteamento e que, por
despacho do Sr, Vice'Presidente, Eng,0 Patrocínio Azevedo, o mesmo foi inviabilizado porque estaria definido
para o local, um arruamento que atravessa a propriedade, obrigando à demoliçäo de um armazém ali localizado
e que é, logisticamente, indispensável para a empresa, Que se deslocou à reuniäo de Câmara para tentar
encontrar uma alternativa,
O SenhorVice'Presidente da Câmara, Eng.o Patrocínio MiguelVieira de Azevedo informou que o PDM é que
prevê um arruamento para o local e que näo é possivel mudá-lo quando se pretende, Disse que aos proprietárìos
foi dada a possibilidade, no âmbito da discussäo pública do PDM, de participar e tentai perceber quais as
possibilidades e que essa oportunidade não foi aproveitada, Que os alinhamentos foram aprovados com 

'base 
no

PDM e que o PDM obriga afazer aquele arruamento, o qual será importante para desbloquear aquela zona de
Oliveira do Douro. Disse encontrar-se disponível para reunir e encontrar afiérnativas, contudo, ó pOVl nunca
poderá ser violado

Nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas e 47 minutos, o Senhor Vice.presidente da Câmara,

declarou encerrada a reuniäo, da qualse elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos do
disposto no n01 do art.o 34.0 do GPA, e no n.o I do art.o 570. do Anexo lda Lei n.olilt2013 de 12 de setembro,

Gom as devidas alteraçöes, bem como do n.o 1 do art.o 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova
de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de 2021.10.1g.
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, Diretora Municipal de Gestäo e Finanças e Secretária da
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