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CÄMARA MUNICIPAL

ATA N.O 08

REUNIAO DE CÂMARA REALIZADA

EM 20 DE ABRIL DE2O2O POR VIDEOCONFERÊNCA

PRESENTES:

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

'A senhora vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes Ascensão

PRESIDIU À RCUruñO:

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

SECRETARIOU A REUNIAO:

'A Diretora Municipal de Administração e Finanças, Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 16 horas.

HORA DE ENCERRAMENTO: tZ horas e 45 minutos.
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CAMARA MUNIcIPAL Atø no 08 - Reuníão de Câmara
De 20 de abríl de 2020

PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVO NO 1

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à
celebração do 25 de abril, explicou o modelo de comemoraçöes, em moldei mais contidos e com
a produçäo de um vídeo institucional. Disse pretender-se garantir uma marca simbólica em cada
centro civico ou de proximidade do Edificio Sede de cada uma das vinte e quatro Freguesias, eue
às 11 horas da manhä, haverá o hastear da bandeira nacional na Câmara, ao som dò hino, sendo
uma cerimÓnia restrita a alguns representantes institucionais, nomeadamente, o Presidente da
Câmara Municipal, o Presidente da Assembleia Municipal, o Presidente do Conselho de
Administraçäo do Hospital de Gaia, o líder ou substituto do partido que tem representação na
Câmara Municipal, entre mais alguns convidados. Que este pequeno grupo estará na varanda da
Câmara Municipal, não havendo condiçöes para a presença de mais þessoas na varanda. Disse
ser uma cerimÓnia simples, fruto das circunstâncias atuais e todos os que queiram assistir à
cerimónia, podem estar no Salão Nobre ou no átrio da Câmara, com o devido disianciamento, eue
estarão dois elementos de carater simbólicos na varanda da Câmara, nas colunatas laterais da
entrada da Câmara e nos Jardins da Casa da Presidência, Que é o que se entende que se justifica,
fazendo um equilíbrio entre a representação da dignidade institucional e, ao me'smo tómpo, a
evocaçåo do momento, Disse que a partir de hoje, todos os líderes parlamentares com assento
na Assembleia Municipal, seräo convidados afazer um depoimento video, de dois a três minutos,
perpetuando, assim, a presença na cerimónia do 25 de abril de 2020, sendo o vídeo acompanhado

90m uma traduçäo em linguagem gestual, assim como, o Presidente da Assembleia Municipale o
Presidente da Câmara. Que o video contemplará também o momento do hastear da bandeira e
enviado a todos os representantes e eleitos da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal,
perpetuando dessa forma, a presença de todos, neste 25 de abril, Disse que os quinze presidentes
de Junta, serão convidados, assim como, os membros da Assembleia Municipai e os Vereadores,
a assistirem à cerimónia, através de plasma a colocar nas quinze Uniöes de Freguesias e
Freguesias,

PONTO PRÉVO NO 2
0 Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que os Senhores
Vereadores foram informados de que se irá realizar uma sessäo dé formaçäo ónline com o Dr,
Pedro Mota e Costa, consultor financeiro da Câmara Municipal, no dia 24 de abril, em hora a
definir, sobre as recentes alteraçöes legislativas, deconentes deste período do COVID 1g,
nomeadamente, sobre a contratação pública e as alteraçÕes decorrentes do Orçamento de Estado
de 2020, sessäo que será estendida aos deputados da Assembleia Municipal ó aos gabinetes de
apoio dos Senhores Vereadores, Referiu já ter tido oportunidade de agendar uña formaçäo
idêntica no âmbito da Area Metropolitana do Porto, para Presidentes de Câmara e técnicos
municipais e considera ter tido uma importância enorme,
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CAMARA MUNICIPAL Ata n" 08 - Reuníão de Câmare
De 20 de øbril de 2020

PONTO PRÉUO NO 3
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues referiu-se à realizaçäo da
Assembleia Municipal extraordinária, no dia 23 de Abril, solicitando aos Senhores Vereadores, Dr,
Cancela Moura, Dr, Duarte Besteiro e Dr' Elisa Cidade, que procedam ao registo de entrada na
sessäo, de forma a que possa ser confirmada e validada a presença dos mesmos, para efeitos,
nomeadamente, de senhas de presença, Disse que, se as aulas reabrirem até 4 de maio, a
prÓxima reuniäo de Câmara será presencial. Que, se assim não for, a reuniäo do dia 4 de maio
será por videoconferência, Disse que a reunião de Câmara de 18 de maio, será realizada de forma
presencial, Por último, informou que há três pontos relativos às renovaçöes das comissÕes de
serviço das Diretoras Municipais, que seråo votados por voto secreto, Uma vez que näo pode ser
adiada a votaçä0, em virtude do cumprimento de prazos, os boletins de voto seräo recolhidos nas
residências dos Senhores Vereadores, mal termine a reuniäo de Câmara, sendo revelado o
resultado via email hoje mesmo,

PONTO PRÉVIO NO 4
A Senhora Vereadora, Dra, Marina Raquel Lopes Mendes Ascensão apresentou o seguinte
ponto prévio:
"lniciada a fase de rastreio COVID-Iï nas ERP/s do concelho, por iniciativa exclusiva da Câmara
Municipal na sequência da incapacidade das entidades fufelares da saude, e apesar de não
conhecermos ainda o verdadeiro impacto desta operaçã0, estamos consclenfe s do potencial risco
que o mesmo representa, risco esse gue se assocra à fragitidade económico-sociatdas /PSS's.
Por esfe motivo, venho propor a atribuição de um apoio financeiro para funcionamento, fora do
contexto dos habituais apoios municipais, a todas as /PSS's com valência Lar Residencial, num
montante de 5 000€, e de 2 000€ às resfanfes que, embora sem esfa valência, também sofrem o
impacto da pandemia pela falta das comparticiptações familiares,
Esta proposfa fem, naturalmente, em coni,ta a necessidade das insûTurçoes em adquirir
equipamentos de proteção individual, que a Câmara Municipal não tem capacidade de fornecer,
quer pelas razõesfinanceirasresu/fanfes do numero de instituiçoes do concelho, quer pela objetiva
falta de título habilitante.

!ug91e-se ainda, que seia aprovado o início de um procedimento, que salvaguarde a necessária
desinfeção de fodas as /PSS s, caso se venha a verificar a incapacidaãe de resposfa dos
Bombeiros Sapadores."

PONTO PRÉVO NO 5
O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Gancela Moura apresentou um conjunto de propostas
que consubstanciam medidas de atenuaçäo dos efeitos da pandemia COVID 1é, Disse concordar,
na íntegra, com a proposta apresentada pela Senhora Vereadora Dra Marina Ascensä0, devendo
a medida abranger a polícia, bombeiros e profissionais de saúde e que, face à urg'ência, os
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procedimentos deviam avançar no imediato, dando desde já o aval à iniciativa, Relativamente à
desinfeçä0, com recursos aos Bombeiros Sapadores, congratula-se com a iniciativa proativa da
Cåmara, bem como, quanto aos testes realizados nos lares, Propôs que a Câmara possa
disponibilizar aos funcionários municipais que estejam em contacto com o público, um kit de
proteçäo individual básico, nomeadamente, com máscara e gel desinfetante, face à previsível
gb_e{uq dos serviços, e este kit deverá ser renovado de acordo com os prazos aconselhados pela
DGS, Relativamente às medidas de proteção social, deixou algumas sugestöes, nomeadamente:
que seria importante, à semelhança da reduçäo que foi feita quanto ao consumo da água, que
fosse feito de forma idêntica para os resíduos sólidos, de forma a aliviar o orçamento daslamílias,
relativamente aos meses de abril, maio e junho; que o alargamento do período de isençäo de taxas
de ocupaçã_o de espaço público concedido aos feirantes e aos vendedores ambulántes, que a
Câmara deliberou para abril, maio e junho, seja estendido aos estabelecimento de comércio e de
restauraçä0, pelo menos até ao final do mês de setembro; que seja atribuido um apoio financeiro
suplementar às IPSS, de acordo com o que foi proposto pela Vereadora Dra Marina Ascensä0,
assim como, às Juntas de Freguesia, para reforço do apoio social domiciliário, sendo definido o
montante em função do número de habitantes e do isolamento sociale demográfico de cada uma
das freguesias; que sejam antecipados os valores dos acordos de execuçäo celebrados com as
J.untas de Freguesia, na ordem dos 75%, durante o mês de maio; que seja efetuado o fornecimento
de equipamento informático a alunos e respetiva ligaçäo à internet, de acordo com o que foi
noticiado, concordando com a medida relativamente ao terceiro período, entendendo ser
importante näo deixar ninguém para trás e perguntou qual será o critério para a atribuiçao de forma
a garantir a igualdade de oportunidades, num novo modelo de ensino à distânciá, por último
referiu-se à questäo dos transportes públicos, no que concerne ao facto de algumas zonas do
concelho serem servidas por apenas um operador, Que face à carência da oferta, que foi agravada
neste momento, solicitou a intervenção da Câmara para poder ajudar nestas situaçöes.
O Senhor Vereador, Dr, José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, referindo a sua
concordåncia relativamente à proposta apresentada pela Vereadora, 

-Dra 
Marina Ascensã0,

reforçou a total disponibilidade da equipa dos Bombeiros Sapadores para proceder à desinfeçäo
em todos os lares, desde que a mesma seja feita de acordo com uma'calendarização prévia,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vitor Rodrigues referiu nâo ser possível
acolher a proposta do Senhor Vereador Dr, Cancela Moura, relativãmente à redução da taxa de
resíduos sólidos, à semelhança do que se fez com a água, pelo facto de, nesie momento, a
Cåmara já näo estar a cobrar essa taxa, Disse que a comfonente "resíduos sólidos" que aparece
na fatura, é receita do Estado, Que a Área Metropolitana já abordou o Sr, Ministro, no sentido de
saber se, transitoriamente, seria possível uma reduçäo dessa taxa, Quanto à proposta de
antecipaçäo de verbas às Juntas de Freguesia, informou que já lhes foi pago 50% do Gaia +
lnclusiva, para permitir acudir a algumas das situaçöes. Mais refeiiu que os funiionários municipais
têm equipamentos de proteçåo individual, sendo sua intençäo abrir o quanto antes o atendimento
municipal presencial, sendo que, independentemente do que venha a ser decidido para a
Administraçäo Central, o atendimento presencial na Cåmara Municipal, entrará em funcionamento
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a 4 de maio, Quanto à questäo dos computadores, referiu que em Gaia, com o número elevado
de alunos existentes e, numa média de 250/o que necessitem de computador ou de internet ou de
computador e internet, seriam cerca de 7,500 alunos a quem a Câmara teria de dar resposta,
situaçäo que, em termos financeiros, seria ingerível e por muita boa vontade que houvesse, b uma
obrigaçäo da Administraçao Central, Que a Câmara decidiu adquirir quatrocentos conjuntos de
computador e internet e mil tablets e, cada Junta de Freguesia, pagou vinte acessos à internet,
perfazendo trezentos hotspots, Disse que os quatrocentos computadores estäo divididos em dois
grupos: trezentos e cinquenta computadores para crianças que estão inscritas no Gaia Aprende,
vinte computadores para alunos com necessidades educativas especiais e trinta computadores
para professores,

PRE$DÊNCß/VEREAçAO

4!E9v4949, ÞEFINrvn ol nrn N oz on neuu¡Äo oe cÂu¡nn nen¡-z¡on em oo oe
ABRIL DE 2O2O

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 de
Câmara realizada em 06 de abril de2020.

A E
NICIP

EDA covtD.

É kla

EDOG/2020t22590
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.04,2020,,
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro, referiu apoiar a medida, mas que seria
importante refletir sobre o seguinte: já se passou mais de um mês desde que foi decretado o
estado de emergência, a economia nacional está praticamente estagnada e Gaia näo é exceçäo
e muitas empresas fecharam, fruto das dificuldades e muitas encerrarä0, Que face a um cenário
täo complicado, propôs a criaçäo de um plano de apoio estruturado de apoio às empresas, visando
a Ótica da manutençäo do emprego, devendo para isso ser criada uma equipa multidisciplinar ou
um conselho consultivo, no sentido de ser elaborado um Regulamento de apoio extraordinário à
economia local, Disse que as microempresas têm um peso ácentuado no tecido empresarial de
Gaia e apresentou as seguintes propostas: a criaçäo do "Go On Empresas", no sentido de serem
facilitados apoios, nomeadamente, um apoio mensal de um salário mínimo por colaborador,
durante dois meses, com o compromisso de nåo despedirem nenhum colaborador até final do
corrente ano; que a anunciada isenção da derrama perdeu impacto, pois deveria ser apenas uma
isençäo parcial, para as empresas que não tivessem despedid'o colaboradores; a reduçäo de 250/o
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do lMl dos imóveis afetos à atividade, titulados pelas micro empresas ou um pagamento faseado
até doze meses; a fatura da água para as empresas passaria de trinta para noventa dias ou, em
alternativa, uma redução da fatura da água de 250/o nos meses de abril e maio; a antecipaçäo do
pagamento a IPSS's e Juntas de Freguesa de 50%; pagamento imediato aos fornecedores da
Câmara; reforçar o papel da lnovagaia, concedendo isençäo do pagamento da renda durante dois
meses às empresas ai sediadas; permitir a novas empresas, com dificuldades, a instalarem-se na
lnovagaia com preços competitivos, sob pena de näo poderem continuar a sua atividade; criaçäo
de um gabinete técnico de apoio, envolvendo a lnovagaia, Acigaia e as Juntas de Freguesia, dada
a sua relaçäo de proximidade com as empresas; oferta de kits de prevençäo individual a todos os
trabalhadores das empresas do concelho que näo tenham capacidade; disponibilizaçäo gratuita,
por parte da Câmara ou comparticipada, de serviços de desinfeção às empresas, sempre que o
solicitem e se justifique. Que ao nível do financiamento, propôs que sejam reduzidas as verbas de
apoio a festas, eventos e açöes promocionais do município, em 50%, e repensar a derrama,
reduzindo, apenas, 50% e näo a isençäo total.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse ter tomado a devida
nota das propostas apresentadas, mas esclareceu que tudo o que estava em orçamento municipal
relativo a festividades, já foi descabimentado. lnformou, ainda, que a receita está a cair
brutalmente, nomeadamente, o lMT, Disse que a proposta da derrama ficou desatualizada por
aquilo que o Governo decidiu, sendo que só à posteriori a Câmara receberá esse valor, Que, neste
momento, é possível dar resposta aos assuntos sem recurso ao crédito, pois a Câmara näo pode
deixar de ter a sustentabilidade financeira que alcançou, Relativamente à retirada total ou parcial
da verba ligada às questöes da comunicaçã0, disse näo concordar com o Sr, Vereador Dr, Duarte
Besteiro, pois, numa altura em que os jornais deixaram de ser vendidos, em que a publicidade
caiu abruptamente, a Câmara näo pode deixar de adquirir um pacote de anúncìos institucionais,
apoiando dessa forma a imprensa, Disse que a Câmara tem a responsabilidade de participar neste
processo, sem nenhum tipo de constrangimento.
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, referiu que a lnovagaia
näo parou, que näo tem vagas para alojar novos incubados e que apenas uma das empresas näo
pagou a renda.

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar e submeter a deliberaçäo da Assembleia
Municipal, ao abrigo do disposto no no 1, do artigo 1420 do Gódigo de
procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto.lei no 4n015, Oe Z Ue
janeiro, as seguintes medidas, a título excecional e transitório:
a) A suspensäo, por um período de 90 dias, com início a 01 de abril de 2020,

a aplicaçäo das taxas municipais previstas nos artigos 70 a 100 da tabela de
Taxas e outras Receitas Municipais, Anexo ll ao Regulamento de Taxas e
Outras Receitas do Município (Regulamento no 73012019,0R, 2a série, de 1B
de setembro) cujos sujeitos passivos estejam total ou parcialmente
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inibidos de exercer as suas atividades por força do disposto no Decreto no

2-N2020, de 20 de março.
b) A possibilidade de isençäo de taxas municipais med¡ante a apresentaçäo

de requerimento fundamentado, a sujeitos passivos que estejam totar ou
parcialmente inibidos de exercer as suas atividades por força do disposto
no Decreto no 2.N2020, de 20 de março,

DEP UMA

EDOC/2020t22718
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 31.05,2020.,
Intervenções do Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar e do
Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a doação de 50 viseiras de proteçäo a cada
uma das Associaçöes Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Município de
Vila Nova de Gaia, nos termos propostos.

rónr E DI

EDOC/2020t23486
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 14.04,2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,
aprovar o relatório de avaliaçäo do cumprimento do estatuto do Direito de
oposiçäo no ano de 2019, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto á Assembleia Municipal.

cRt PÁG K DEN..DIARIODOPOVOONLINE''

EDOC/2020t23837

É la

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 15,04.2020.,
O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que os centros de
testes foram aprovados em Câmara e aquilo que foi divulgado O Oð tat maneira humilhante, que
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sÓ o Tribunal poderá fazer justiça, tratando-se de uma conduta criminosa e cobarde, que se
esconde atrás de uma página de uma rede social, sem identificação, pelo que, se solicita ao
Ministério Público que averigue se a Câmara ou o Presidente fizeram alguma coisa de ilegítimo,
nos centros de testes e que apure a verdade dos factos,

Intervençäo do Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a queixa cr¡me contra incertos, nos termos
informados,

Saiu da reuniäo o Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar em
virtude de ter de estar presente uma reuniäo da Comissäo Municipal de Proteçao C¡v¡1,

PARCE VILA NOVA D
DEM E SOUSA. A

A INST DE
19

EDOC/2020t23833
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6,
apenas no original.
Despacho do senhor Presidente:"Aprovo. À câmara para ratificaçã0, 15,04,2020."
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente
datado de 15.04.2020, que aprovou o Acordo de Parceria a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Centro de Medicina Laboratorial Germano
de Sousa - Porto, tendo em vista a instalaçäo de um centro móvel de rastreio
do novo Goronavírus - Covid.1g, nos termos apresentados.

saiu da reuniäo o senhor vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro.

# EVARISTO . PLATAFORMA DECO IO LOCAL
EDOC/2020/23600

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presldenfe; 

-À 
Câmara. 15.04.2020.,

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta da Fullscreem de criaçäo da
plataforma #EVARISTO - PLATAFORMA DE COMERCIO LOCAL, nos tòrmos
apresentados.

^
Certiflcado
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Entrou na reun¡äo Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
DE DA

EDE
FINANCAS
EDOC/2020t23644
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidenfe; "À Câmara, 06.04.2020,'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor e 2 votos em branco, precedido de
votaçäo secreta, aprovar a renovaçäo da comissäo de serviço de Manuela
Fernanda da Rocha Garrido, na qualidade de Diretora Municipal de
Administraçäo e Finanças, pelo período de cinco anos, com efeitos a I de
junho de2020, nos termos propostos,

ADE DA DEL
DADE DE

E AMBIENTE
EDOC/2020t23646

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

apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,06.04,2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor e 2 votos em branco, precedido de
votação secreta, aprovar a renovaçäo da comissäo de serviço de Luísa Maria
Rodrigues Gonçalves Lima Aparício, na qualidade de Diretora Municipal de
Urbanismo e Ambiente, pelo período de cinco anos, com efeitos a 8 de junho
de2020, nos termos propostos,

PAULA
DA DAD MUN

EDOC/2020/23650
Foi presente o

apenas no orig

documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10,
inal,

DEAP

^
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VILA NOVA DE

WÉ hlt
CÅT4ARA MUNICIPAL Ata n" 08 - Reuníão de Cômara

De 20 de øbfil de 2020

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.04.2020.'

Deliberação

Deliberado por maioria, por I votos a favor e 2 votos em branco, precedido de
votaçäo secreta, aprovar a renovaçäo da comissäo de serv¡ço de Dora paula
Henriques Ferreira da Maia, na qualidade de Diretora Municipal de
lnfraestruturas e Espaços Públicos, pelo período de cinco anos, com efeitos
a 8 de junho de 2020, nos termos propostos.

DIR rcrPAL DE ADMTNTSTRAçAO E
PEDIDO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE UTI VIATURAS
MUNICIPAIS. NO VAL.OR TOTAL DE €294.68 OUZENTOS E NOVENTA E QUATRO EUROS E

SESSENTA E 0lTo cÊrunmost. ptRR oesloc¡ÇRo R RlvlRRRrure, ruo o¡R oz oe menço
DE 2020. SOLICITADO PELO CLUBE DE FUTEBOL DE SERZEDO
EDOCn020t4122

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 06.04.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar pedido de reduçäo do pagamento de
taxas de utilização de viaturas municipais, reduzindo 70o/o do valor total de
€294,68 (duzentos e noventa e quatro euros e sessenta e oito cêntimos), ou
seja, o valor de €171,28 (cento e setenta e um euros e vinte e oito cêntimos),
para deslocaçäo a Amarante, no dia 07 de março de 2020, solicitado pelo
Clube de Futebol de Serzedo, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENCÃO PAGAM ENTO TAXAS DE UTILIZACAO DE

{

MUNICIPAI S. NO VALOR TOTAL DE €337.71 ITREZ E TRINTA E SETE EUROS E

NO D IA
SOLICITADO PELA ESCOLA BASICA ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA
EDOCI2020t5827

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.04.2020.,

fr
aaEef'-
Ëooo""
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6 eItVILA NOVA DE

CÂMARA MUNIcIpAL

Deliberaçäo:

PEDIDO DE

WAta no 08 - Reuníão de Câmqra
De 20 de øbfil de 2020

Deliberado por unanimidade, aprovar ped¡do de isenção do pagamento de
taxas de utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €g3l,l1
(trezentos e trinta e sete euros e setenta e um cênt¡mos), para deslocaçäo a

seia, no dia 06 de março de 2020, solicitado pela Escola Básica Adriano
Gorreia de Oliveira, nos termos informados.

f

DO PAGAME NTO DE TAXAS DE UTILIZACÃO DE VIATURAS
MUNICIPAIS. NO VALOR TOTAL DE €678.75 (SEISCENTOS E SETENTA E OITO EUROS E
SETENTA E clNGo cÊNTrvlosl, pRRR oeslocRçÄo R usgo¡. uo on oa oe uRRço oe
2020. SOLICITADO PELA ASSOCIAçÃO DESPORTIVA MODICUS DE SANDIM
EDOC/2020t12792

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 06,04,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar pedido de reduçäo do pagamento de
taxas de utilizaçäo de viaturas municipais, reduzindo 70o/o do valor total de
€678'75 (seiscentos e setenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos), ou
seja, o valor de €440,12 (quatrocentos e quarenta euros e doze cêntimos),
para deslocaçäo a Lisboa, no dia 08 de março de 2020, solicitado pela
Associação Desportiva Modicus de Sandim, nos termos informados.

PEDtpO pE REDUÇAo D0 pAcRfvlenro oe uxAs oe untzlcÄo oe v¡RruRes
MUNICIPAI S. NO VALOR T DE €240.59 NTOS E OUARENTA EUROS E

08 DE 06 DE EJ
RANCHO FOLCLÓRICO DANÇAS E CANTARES DE SANTA MARIA DE OLIVAL
EDOC/2020t14104

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14,
apenas no original,

^
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VILA NOVA DE

WCÂMARA MUNIcIpAL Atø no 08 - Reunião de Câmara
De 20 de abríl de 2020

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.04.2020.'

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar ped¡do de reduçäo do pagamento de
taxas de utilizaçäo de viaturas municipais, reduzindo T0olo do valor total de
€240,59 (duzentos e quarenta euros e cinquenta e nove cêntimos), ou seja,
o valor de €133,41 (cento e trinta e três euros e quarenta e um cênfimos),
para deslocaçäo à Trofa, Tomar e covilhã, nos dias 0B de março, 06 de junho
e 04 de julho de 2020, solicitado pelo Rancho Folclórico Danças e cantares
de Santa Maria de Olival, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENÇAO OO pAClmeruro oe tAxAs oe uÏUzRçRo oe vntunAs
MUNICIPAIS. NO VALOR TOTAL DE €131.94 (CENTO E TRINTA E UM EUROS E NOVENTA
E QUATRO cÊNTlMos). pRnl oesLoclcÄo No ÂMstro oo pno¡ero ¡RAstvlus
+/GAIA. N D IAS 09 E 10 DE DE 2020. SOL| CITADO PELO AGRUP DE
ESCOLAS DE CANELAS

EDOC/2020t21145

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 15,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.04.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar pedido de isençäo do pagamento de
taxas de utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €131,94 (cento e
trinta e um euros e noventa e quatro cêntimos), para deslocaçäo no âmbito
do Projeto Erasmus +/Gaia, nos dias 09 e 10 de março de 2020, solicitado
pelo Agrupamento de Escolas de Ganelas, nos termos informados.

VIATU

É klt

MUNICIPAIS. NO VALOBTOTAL pE €759.46 (SETECENTOS E CTNQUENTA E NOVE EUROS
E QUARENTA E sEls cÊNTttvlosl. prRR oestoceçÄo ¡ Rl-coe¡çR e ¡ LlssoR. nos

{

DE

DIAS 23 DE FEVEREIRO. ()lE()SDEMA D82020. ADO PELA
DESPORTIVA MOD¡CUS DE SANDIM

fr
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VILA NOVA DE

WÉ kla
CÄMARA MUNICIPAL Ata no 08 - Reuníão de Câmarct

De 20 de ahril de 2020

ED0C/2020t12784

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 16,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 01.04.2020.,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar pedido de redução do pagamento de
taxas de utilização de viaturas municipais, reduzindo T0olo do valor total de
€759,46 (setecentos e cinquenta e nove euros e quarenta e se¡s cêntimos),
ou seja, o valor de €496,62 (quatrocentos e noventa e seis euros e sessenta
e dois cêntimos), para deslocação a Alcobaça e a Lisboa, nos dias 23 de
fevereiro,0l e 08 de março de2020,solicitado pela Associação Desportiva
Modicus de Sandim, nos termos informados.

DE DOP DET DE
MUN|,C|PAIS, NO VALOR TOTAL DE €54.53 (CTNQUENTA E QUATRO EUROS E CTNQUENTA
E TRÊs cÊNTltvlost, ptR¡ oesLocRçÄo À grgltotec¡ ùluHtclpfl oe oRA. ],to otl os
DE MARÇO DE 2020. SOLIGITADO PELO CENTRO DE ON E ¿¡RouvI oe ¡urÂruc¡R
SALVADOR CAETANO E ANA
EDOC/2020/11681

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 12,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 01.04.2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar pedido de isenção do pagamento de
taxas de utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €54,53
(cinquenta e quatro euros e cinquenta e três cêntimos), para deslocaçäo à

Biblioteca Municipal de Gaia, no dia 05 de março de 2020, solicitado pelo
Centro de Dia e Jardim de lnfância Salvador Caetano e Ana Caetano, nos
termos informados.

púaLrco OM PIJBLIC IDADE I PARA DA
DO REST EEDO BAR PAROUE B IOLÓG O NÃO

6
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VILA NOVA DE

wÉ kla
CÂMARA MUNICIPAL Ata n'08 - Reunião de Câmara

De 20 de abril de 2020

EDOC/2020t10732

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 18,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.08,04,2020.'
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro, perguntou se o anterior contrato da
concessão será renovado ou se já concluiu,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse que o contrato
terminou em março, sem possibilidade de renovaçä0,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a näo adjudicaçäo ao abrigo da alínea a),

do artigo 790 e consequente revogação da decisäo de contratar, ao abrigo
do artigo 80o, normativos do CCP, autorizando, ainda, o descabimento da
Proposta de Cabimento, nos termos informados.

CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTERNAcIoNAL PARA cEssÄo DA
EXP DO SNACK.BAR DO PAROUE DA LAV DEIRA - NÄO ADJ UDICACAO,
REVOGAçÃO pA pECtSÂO pE CONTRATAR E DESCABTMENTO DA pC

EDOC/2020/10896

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 1g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15.04.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a näo adjudicação, nos termos da alínea
a), do n01, do artigo 790, e consequente proposta de revogaçäo da decisão
de contratar, ao abrigo do artigo 800, normativos do ccp, bem como, o
descabimento do valor subjacente ao concurso, nos termos informados.

E

f

to stTo
TIPO -UN DE

E E

EDOC/2020/15810
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. 15.04.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,
aprovar' nos termos informados, não exercer o direito de preferência na

aa

E

Æ
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EDOC/2o19/75006
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15,04.2020.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a prorrogaçäo de prazo para propostas,
por 20 dias contados da notificaçäo para o efeito, nos termos informados.

cÂMARA MUNtctpAL Ata n'08 - Reuníão de Câmarø
De 20 de qbril de 2020

alienação do prédio supra descrito, pelo preço e condiçöes indicadas,
comunicando-se à requerente a decisäo de näo exercer o direito de
preferência que lhe assiste.

MPREENDIM IAL DE
P

€34',1

29 JARDIM

EIXO
EDOC/2020/13105

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: "À Câmara. 15.04.2020.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de financiamento reembolsável
para financiamento parcial da contrapartida nacional, a celebrar com a Agência
para o Desenvolvimento e coesäo,lP (AD&c), nos termos informados,
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal a autorizaçäo da
contrataçäo do empréstimo em causa e respetiva imputaçäo dos encargos.

NO 11.670

HI NHO
EDOC/2020t13107

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, 15.04,2020,,

þ klaVILA NOVA DE

M

f

alEef '-

Ëodo"
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CÄN4ARA MUNICIPAL Ata no 08 - Reunião de Câmnra
De 20 de abril de 2020

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de financiamento reembolsável
para f¡nanciamento parc¡al da contrapartida nacional, a celebrar com a Agência
para o Desenvolvimento e coesäo, lp (AD&c), nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal a autorizaçäo da
contratação do empréstimo em causa e respetiva imputaçäo dos encargos.

ST¡ ARTI NO VAL DA OPE
PORT

É kIaVILA NOVA DE

1

M

f

aaceÍ"-
Ëooo""

NHO DE
EDOC/2020t13'113
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 15,04,2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de financiamento reembolsável
para financiamento parcial da contrapartida nacional, a celebrar com a Agência
para o Desenvolvimento e coesäo, lp (AD&c), nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal a autorizaçäo da
contrataçäo do empréstimo em causa e respetiva imputaçäo dos encargos.

RDE€1
2020 -RE

NOVA
EDOC/2020t13115

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2b,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 15.04,2020,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de financiamento reembolsável
para financiamento parcial da contrapartida nacional, a celebrar com a Agência
para o Desenvolvimento e coesäo, lp (AD&c), nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal a autorizaçäo da
contrataçäo do empréstimo em causa e respetiva imputaçäo dos encargos.

ART
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^
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6 ktaVILA NOVA DE

CÄMARA N4UNIcIPAL Ata n'08 - Reuníão de Câmarø
De 20 de abril de 2020

ED0c/2020t13116
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: "À Câmara. 15.04.2020.'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de financiamento reembolsável
para financiamento parcial da contrapartida nacional, a celebrar com a Agência
para o Desenvolvimento e Coesäo, lP (AD&C), nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal a autorizaçäo da
contrataçäo do empréstimo em causa e respetiva imputação dos encargos.

DA DE €231

EF
IL O DE VILA A FASE
EDOC/2020t13120
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. 15.04,2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de financiamento reembolsável
para financiamento parcial da contrapartida nacional, a celebrar com a Agência
para o Desenvolvimento e coesäo, lP (AD&c), nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal a autorizaçäo da
contrataçäo do empréstimo em causa e respetiva imputaçäo dos encargos.

CA

EM €'160.477

122 - EDI

ESPI
EDOC/2020t13110
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15,04.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de financiamento reembolsável
para financiamento parcial da contrapartida nacional, a celebrar com a Agência
para o Desenvolvimento e Goesäo, lp (AD&c), nos termos informados.

^
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É eltVILA NOVA DE

WCÄMARA MUNICIPAL Ala no 08 - Reuníão de Câmnra
De 20 de øbríl de 2020

Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal a autorização da
contrataçäo do empréstimo em causa e respet¡va imputação dos encargos.

INDICADORES FINANCEIROS . ABRIL 2O2O

EDOC/2020t23436

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, 15,04.2020.,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhec¡mento.

ctA NEC

EA
HOS' DOS

MONTANTES CATIVOS PARA O EFEITO
EDOC/2019/5368
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presldenfe; "À Câmara. 15.04,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,
aprovar a desistência de expropriar a parcela J, com a ârea de 47,00
m2, destinada à concretizaçäo da Ligação Mecânica entre a EN 1/Senhora da
Saúde e a Rua Gonçalves Castro/Feira dos Carvalhos, por ter sido alterado
o trajeto da referida ligaçäo e consequente revogaçäo da deliberaçäo de
Câmara de 04 de março de 2010, bem como, o descabimento das Propostas
de Cabimento nos gl7gnïfl e 908/2019.

O SITA VI
ES.F IDA

EDOC/2020/8001
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 15.04.2020.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos da alínea q), do no 1, do artigo 2b do
Anexo I da Lei 751 2013 de 12 de setembro, submeter à aprováçäo da
Assembleia Municipala desafetaçäo da referida parcela:

(

a3cet"-
Ëotro"
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CÄMARA MUNIcIPAL

Parcela de terreno sita na Rua Joäo villaret, freguesia de s. Félix da Marinha,
com a área de 44.30 m2, a desanexar da área cedida ao domínio público no
âmbito do alvará 2/85 para área social, 0 referido terreno está omisso à
matriz e é parte do descrito sob o n0 5649 da freguesia de S, Félix da Marinha
e confronta do norte com José António da costa Faria Gomes, do sul com
Rua Joäo villaret, do nascente com Rua João villaret e do poente com Rua
Dr. Milheiro, para acerto de extremas.

CELEB

JO DE

UENT E OITO
EDOC/2020t22367

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15,04.2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de
delegação de competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de
Gaia e a União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, para a execuçäo
de trabalhos de arranjo de diversos arruamentos da freguesia, no montante
global de €158.701,08 (cento e cinquenta e oito mil setecentos e um euros e
oito cêntimos), nos termos apresentados.

BRAR PIO DE EAS

EDOC/2020t21515

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 15.04,2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e as Associaçöes Humanitárias de
Bombeiros Voluntários da Aguda, Avintes, Coimbröes, Crestuma, Valadares
e Carvalhos, tendo em vista o transporte de doentes relacionados com o
COV|D.19, nos termos apresentados.

ú wIqVILA NOVA DE

Ata n' oB - Reuníão de **--^ V+
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VILA NOVA DEÉ IA
MCÂMARA MUNIcIpAL Ata no 08 - Reunião de Cûmsra

De 20 de abril de 2020

SUSPENSAO PAGAMENTO DAS RENDAS DE ABRIL. MAIO E JUNHO - MADUREIRA'S
MERCADO AFURADA. SITUADO NA RUA DA PRAIA.9950 -VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2020t21132
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15.04.2020.'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a suspensão do pagamento das rendas
de abril, maio e junho, sendo posteriormente reavaliada a situaçäo, caso
haja necessidade, nos termos informados.

I

PÚ IPAL D GAIA

EDOC/2019/3181
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 15,04.2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
'1. Aceitar o reporte, pelo concorrente adjudicatário J. da Silva Faria,

Lda, do documento exigido na al. e), do ponto 20.1 do Programa que rege
o concurso, permitindo-se que o procedimento siga os seus trâmites,
com vista à celebração do contrato com o atual adjudicatário, após ter.
se verificado a caducidade das duas anteriores adjudicaçöes, pelos
motivos e fundamentos deliberados anteriormente pela Exma. Gâmara;

2. Tomar conhecimento e enviar a deliberaçäo da Assembleia Municipal
para a devida autorizaçäo, em cumprimento do art. 22o do DL 197/99,
08.06' repristinado pela Res AR 9G12011, de 11.04, a seguinte
reprogramaçäo dos encargos financeiros da obra, atendendo ao
montante adjudicado, bem como ao Plano de Trabalhos reportado em
fase de proposta, adequado a julho, mês previsível de início de execução
dos trabalhos:
2020.372.774,31
2021.1.019.173,76
(Valores com IVA incluído)

3' Autorizar o descabimento integralda PC 577t2019,com vista a posterior
emissão de novo cabimento e respetivo compromisso.
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ITADA
O D. ARMIN

11 .AP
EDOC/2020/816
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. 15.04.2020.,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, nos termos do no 5 e 6, do artigo 500 do CCP, o
seguinte:
| . Aprovar a ata de júri e seus anexos, nos seguintes termos:
1. Aceitar parcialmente os erros e omissöes identificados pelos
interessados, nos termos descritos na ata da etapa 33 e seus anexos,
designadamente o Anexo lll (mapa de quantidades final), rejeitando os
restantes;
2. Aprovar o mapa de quantidades final (Anexo lll), que substituÍ o
inicialmente patenteado a concurso;
3. Aprovar a nova peça desenhada "Localizaçäo_Lotes-PLANTA.
ENVOLVENTE'';
4. Prorrogar o prazo para a entrega das propostas, como estabelecido no
n'01 do artigo 640 do CCP, pelo período correspondente ao número de dias
que medeia entre o termo do prazo para a resposta aos erros e omissöes /
esclarecimentos (241312020) e a data da disponibilizaçäo da decisäo do
órgäo competente na plataforma eletrónica, sem, contudo, nunca exceder o
prazo inicialmente estabelecido para apresentaçäo das propostas.

N0I4,|N,!SFMAT|VA- t ueurnl
EDOC/2020/21686

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 15.04.2020.,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento e deliberou submeter o presente assunto a
conhecimento da Assembleia Municipal,
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ED0C/2019/8225
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.07.04.2020.'
Deliberação:

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

POSTURA M ICIPAL DE TRÂNSITO NA DOS CHÄOS DO CANICO. UNñO DE
FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2019/10595

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: "À Câmara.07.04.2020.,
Deliberação:

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

MUN TRAN GENDE - UESIAS
SANDIM. OLIVAL. LEVER E C
EDOC/2019/47030
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,09,04,2020.,
Deliberação:

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

POSTURA MUNICIPAL DE TRANSITO NA RUA DO CARVALHAL. UNIAO DE FREGUESIAS
DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2018/65310

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15,04.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal, nos termos
informados.
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DO EMUEL
MARI ,,

EDOC/2017/49155
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 15.04.2020.'
Deliberaçäo:

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

GEST ENERGÉT
28 DE A IDAS DE ME

LHO
DE PROCED

ESTOR
EDOC/2020/23686

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15,04.2020,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados e ao abrigo das alíneas ee) e
qq), do n'0 l, do artigo 330 da Lei n.0 7slz01g de j2 de setembro, a adoçäo do
regime jurídico especial previsto do Decreto.Lei n.o 2912011, de 28 de fevereiro,
o seguinte:

I' Autorizar a abertura de um procedimento concursal próprio para a
cELEBRAçno oe coNTRATo DE cEsTAo DE EFtctÊNclA ENEitcÉricn to
ABRIGO DO DECRETO.LEI N.O 29/2011, DE 28 DE FEVEREIRO, PARA
IMPLEMENTAçÄO DE MEDTDAS DE EFrctÊNcA ENEReÉncn No stsTEMA DE
ILUMINAçÄO PÚBLICA(SIP)NO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA;ll. Aprovar as peças do procedimento;

lll. Autorizar a adoçäo de procedimento por consulta prévia, nos termos do artigo
180 do Decreto.Lei no2912011, de 28 de fevereiro, com convite a todas ás
Empresas de serviços Energéticos (ESE) com níver de quarifica çäo 2;lV. Autorizar a designação do Júri de Concurso constituído por 5 elementos, com
a seguinte composiçäo:
Presidente: Gabriela Maia
Vogal efetiva: António Mota
Vogal efetiva: Joaquim Ribeiro
Vogal suplente: Carla Dias
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V
Vogal suplente: Catarina Moita
Nomear o Eng.o António Mota, gestor do contrato,

c coP TADA

EDOC/2020/10518
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. 15,04.2020.,

T
cl

CE

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento e respet¡vo
cabimento, bem como, a aprovação da constituição do júri e das peças do
procedimento, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter a aprovaçäo da Assembleia Municipal os encargos
plurianuais:2020 - 100.000,00€,e2021- 993.815,96€ (valores com IVA incluíðo),
em cumprimento do arto 22o do DL 197/99, de I de junho, repristinado pela
Resoluçäo da Assembleia da República g6t11,de 11 de abril,

DIREçÃO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSÃO SOC¡nl
JOAQUIU emíuO

PEREIRA LOPES
EDOC/2020t22040
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: "À Câmara.06.04.2020,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Joaquim Emílio Pereira Lopes, nos termos informados,

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR MANUEL FRANCISCO
DAS NEVES VIEIRA
EDOC/2020t22044
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 : " À Câmara. 06.04.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Manuel Francisco das Neves Vieira, nos termos informados,
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CANDIDA TURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR OTíLA
LOURENCO OS SANTOS
ED0C/2020t22054
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: "À Câmara.06.04,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o ao arrendamento,
solicitado por Maria Otília Lourenço dos Santos, nos termos informados.

9å!DID_ATU.RA.DE APolo Ao ARRENDAMENTo sot-lcnnoo pon nruróHto renunnoo
CASTRO ALVES CUNHA
EDOC/2020t22062
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.06,04.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por António Fernando Castro Alves Cunha, nos termos informados.

g4¡lptp=AryRA pE APOIO AO A RHRA
DIAS DE OLIVEIRA SANTOS
EDOC/2020t22068
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: "À Câmara.06,04.2020,,
Deliberaçäo:

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

TU o POR
GUES TEI IRA

EDOC/2020t22107

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.06,04.2020.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Ana Maria Rodrigues Teixeira, nos termos informados.
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to LEBRAR
GAIA E CLUBE EI

NAN 2020"

EDOC/2020t11429

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no S1,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.15,04.2020,'

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, revogar o contrato de patrocínio desportivo
celebrado entre o Município de vila Nova de Gaia e o Futebol clube de Gaia,
para apoio financeiro e näo financeiro à realização do Torneio "Handegaia
2020", no valor de €3.000,00 (três mil euros), em virtude do torneio näo se
ter realizado, devendo o clube ser notificado para proceder à devolução do
valor recebido, nos termos informados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÉRO DA TESOURARIA, que se anexa no final por fotocópia sob o no
52, apenas no original,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas e 45 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 I do art.o 34,0 do CPA, e no n.o I do art.o 570. do Anexo I da Lei n.o7ïl20,l3,

de 12 de Setembro, com as devidas alterações, bem como do n,o 1 do art.o 1l.o do Regimento da

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de201g,01.2,1.

E eu, , Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e

da prese niäo, a'subscrevi.
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