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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 silva cidade oliveira
- 0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
' 0 senhor vereador, Dr. José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq, José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto

PRESIDIU À REUUNO:

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

SECRETARIOU A REUNIAO:

'A Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, DÉ Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 15 horas e 5 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e l0 minutos.

AUsÊNcns JUSTIFIcADAS Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART., 39 DA LEt N.o tstzolS
DE12 DE SETEMBRO, COM AS DEVTDAS ALTERAçÖES:'

'A senhora vereadora, Dra. Marina Raquer Lopes Mendes Ascensäo
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PONTO PRÉUO NO 1

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, referiu-se a um
procedimento concursal para lécnico superior, explicando que o fundamento para a anulaçäo do
concurso foi uma incompatibilidade ética, que foi apurada pelo júri do mesmo,

o senhor presidente oa camarft$r:?, 
t5,|t|Iffio 

vítor Rodrisues, apresentou a
intervençåo que a seguir se transcreve (doc. no 1):
"Recentemente autorizei a ação de um agente de execução para ressarcir a Câmara em cerca
de 1600 euros, relativos a uma condenação pecuniária de um suje'tto que não paga o que deve,
de nome oficial Bruno Sanfos, depors de ter sido arrumado peta justiça com as'sräs frustraçöes.
Trata-se do processo 5ß3n 6, no qual o sujeito queria que ei fosõe conde nado por umà ode
triunfal que lhe dediquei, O Tribunat da Relação pronunciou-se favoravetmentä ås minhas
alegações, tendo revertido a decisão da instância anterior. Agora importa que o sujeito pague o
que determinou o tribunale que venha a ressarcir a câmara devidamente,
O Agente de Execução esfá no terreno e veremos como ressarcir o Estado desta dívida de quem
prega a moral, mas nã-o paga as próprias confas, Com esta suspensã0, justamente decidida pelo
Governo, o assunfo fica pendente até 30 de junho, esperando que seja o prazo para ver o
assunfo pago pelas vias contabilisticas municipais e não peto Agente de Execuçã0. Como se
sabe, o próprio municipio tinha assumldo a suspensão das execuções municipais, das águas e
das rendag por entender que o tempo não estét para isto,
Também há dias, o município ganhou mais uma ação, que condenou o mesmo cidadão a pagar-
/ne pessoalmente 3.000 euros de indemnização e 1650 euros ao Estado pelas calúnias
difamatÓrias que me moveu a propos'rto dos apoios da Câmara ao Clube de Futebot de Oliveira
do Douro, no processo 7187n6. Nesfe processo eu fui acusado de beneficiar o CFOD em apoios
financeiros, numa alegada incompatibitidade e doto nas decrsoe s municipais, que me levariam a
perder o mandato. A iustiça atuou, demonstrou a totat fatsidade das acusaç|ões e lavrou uma
indemnização de 3.000 euros que tanto jeito fará à instituiçao a quem doarei o dinheiro,
Mais uma vezfez-se iustiça, emboraquase 4 anosdepor'sdas calúnias que me foram lançadas e
ye nã9 sei como repor, Acredito na justiça, rnas os prazos beneficiam os criminosos em geral.
Esse dinheiro virá de qualquer forma e será destinado à ação social, ao apoio às /pSS, nunca ao
regalo pessoa/, Doareiesse dinheiro na integra, Se esse é o meu modeto de ação e'de justiça,
não poderia passar esfes femas, nos quars sou embrulhado, sem pedir que sejam avatiados e, a
serem verdade, que me condenem; a não ser, que condenem os menflrosog cobardes e
c_analhas que não nos largam as bainhas das calças.
Só assrm se defende a democracia, contra a piraiaria cobarde com voz, mas sem rosfo.
Assrno, com o orgulho e a dignidade de quem nuncase esconde.
Paços do Concelho, 4 de maio de 2020,
O Presidente,
Eduardo Vitor Rodrigues"

Atet n" 09 - Reunião de Câmøra
De 04 de maÍo de 2020
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AcÃo J ICIAL - MUNICíPIO
PRESIDÊ NC|A/VEREAçAO
DE GAIA CONTRA INCERTOS - DrÁRro DO POVO

ED0C/2020t26177
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 1,
apenas no original,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues fez a intervençäo que a
seguir se transcreve (doc. no 2):
"Um criminoso, uma criminosa ou um bando de criminosos fem-se empenhado em produz¡r um
coniunto de posfs sobre a Câmara e o seu presidente e algumas insilfuições parieiras, numa
página pirata do Facebook. É o diário de um polvo que noõsurpreenderá a fodog desde /ogo
quando se souber formalmente os seus tentáculos e as suas motivaçöes (eu já sei, mas saber-
se-á formalmente no tempo próprio). A cabeça não ê quem se pensá, poique- a cabeça é quem
p.ensa, não quem age de forma seruil e abjeta.
E uma página cobarde, escondendo-se por detrás de uma cobertura informática. É uma página
pirata, porque só pode resultar de garotada pirata que não dá a cara e tenta adulterar assunfos
relevantes em brincadeiras sem senfido,
Há alguns anos que isto acontece, anos, repito (!), com a intensidade variáveldos euros da
promoção ou dos charros da inspiraçã0. É uma página de ódio, de rancor, de viotência verbal e
g.ráfica, é uma página de vómito.
E, apesar de tudo, uma página de admirável entusiasmo: quanto deye ser preciso de energia,
dinheiro e obsessão para passar horas a olhar para a minña foto, fazer montagens e imagína,r
colsas, meses a fio, vasculhar tudo e procurar re,taçoes entre coisas, em vez deávançar naTida,
evoluir, fazer algo de edificante.
Eu reagirei sempre, Nunca tomei a iniciativa de atacar, mas não me escondo nem fujo à tuta, Se
não me deixam em paz, não lhes dou paz.
E certo que se transformou numa página assinalável e comovente; não tendo rosto, assur??o que
tem sentimento, tem emoçã0. E só posso considerar que o sentimento é o amor, em concreto o
amor não correspondido. Só o arno,i esse sentimento superior à amizade ou à paixã0, pode
iustificar anos de intensa perseguiçã0, de obsess iva perseguição, de psicótica perseguiçao,' Mas
nem um ou uma psicopata, nem um ou uma doente mental conseguiria aguentarlanio tempo
nesfa perseguiçã0, se nâo fivesse um incentivo suplementar, essã fermeñfo das emoções, o
dinheiro' De facto, a passos largos, uma psicótica paixão parece ter degenerado numa ilei,gal
prostituiçao.

A combinação da pslcose com o dinheiro é conhecida. Vários filmes retratam a situaçã0,
preferindo eu evitar a sétima arte e concretizá-la na extraordinária obra de Munch, esse prnfor
que tem inspirado milhöes de psiquiatras, tentando ai encontrar o segredo para uttiapassar esfa
patologia.

Um amor não correspondido também gera corsas surpreendentes; gera a obsessâo , gera a
prostração, mas também gera a constante procura do "my precious'i o anel que o anirñat @o
senhor dos Anérs) persegue como se da própria vida se fra'fasse.
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Esta pétgina é um pouco lsso; uma persegu¡ção amorosa, masculina ou feminina, não sei, um
instrumento de demonstraçao de amor ptatonico, feita por quem não tem mais nenhuma estrela
na vida: não ama, nâo se diverte, não tem paz, não tem alma, não vive as colsas boas da vida,
nâo se motiva por nada, talvez excecionando o étlcoole as eryas, Coitada da motivaçã1, gm
maldito amor que enlouquece, nas palavras da Sopra no Agata, ou um amor que entra peta
nossa alma como um espeto que entra peto teitão dentro e o afrayess a com a poe,siado assador
e o calor sensual do carvão quente, no dizer de um conhecido poeta da Meathada.
Uma pessoa que me dedica mais atenção do que se pode dedicar a um fitho ou a um esposo só
pode ser apaixonado por mim e obcecado peta minha presença. Enfim, uma página
simultaneamente animada e desprezível, simultaneamente dedicada e penosa. O qie'teva
alguém a produzir l0 posfs em 12 horas? O finat do mês? A certeza de que foi descoberto? A
du.vid.a sobre o pagamento deste mês? A certeza da vinda do cobiador do fraque? Ou
simplesmente a doença psiquiátrica? Coitado de quem o rodeia; pagam-the as conias, mas
sabem que não contam com ele para nada de útit,
Mas essa página tem ultrapassado o timite do amor e entrou peta paixão doentia. O amor é
s_ereno, a paixão doentia é exagerada. O amor é tranquilo, a paixão doentia rompe as fronteiras.
o amor incluipoesia, a paixão doentia pode animalizar-se. oia, foiesfe o caso.
O criminoso, a criminosa ou o bando de criminosos assumlu de tal forma o amor por mim que
ultrapassou os /rmdes do decoro e despru-se à frente de fodos, lnsultou, denegriu,'achincalhtou,
humilhou' Ou, pelo menos, tentou, E usou os piores temas, aqueles que dõem e nos fazem
transformar o desprezo numa vontade de justiça, Porisso, esfe assunfb vai para um dos dois
sÍflos onde se tratam esfas corsas.
Um desses sífros seria o hosplfa/psiquiátrico; mas, não conhecendo o coitado, não posso pedir a
consulta.

O outro desses sifros é o tribunat. Aí, estou certo, há meios para descobrir a toca dos vermes,
identificar a fronte dos cobardes, diagnosfica r o lodo que os susfenfa e verificar o veneno dos
vírus, É o local para identificar o õartão de crédito que pagou as pubticitações dos posfs
menffuosos e que susfenfou a proliferação das mentiras cobardes assumrdás por ratos de
esgofo' Nada melhor do que o Ministério Púbtico para ajudar as instituições e as pessoas sérias
e honesfas a encontrar o seu amor escondido que persegue, insulta e'maltrata, òomo se de um
cupido alcoolizado se frafasse.
Persegue, porque não tem outro motivo de vida, lnsulta, porque quer chamar a atençã0. E
maltrata, porque age sob efeito de psicofropicos.
E ceño que eu vivo com a tranquitidade do equilíbrio e da consciência. Equitibrio, porque tenho
motivos para viver, para sorrir, para acreditar na vida e nas pesso as, para correr e saltar, para rir
perante as brincadeirag..Equilíbrio, porque amo aspessoas gue tenho, etas proprias persegurdas
pelo noio deste inveftebrado, ou desta inveñebrada, adoro a vida e estimo'cada' minuio que
passa' Não vivo de ressabnmentos, tenho projetos presenfes e futuros, ainda conto ter uma
limusine e acabar as obras na minha mansão senhoriat, onde mando quarndo a mulher não está
presenfe,

Consciência tranquila, essa corsa que tanto chateia
estar bem com o mundo, estar bem com os outros,

Porque a consciência tranquila significa
responder ao anonimato com o gozo de
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gue,?? asslste a um iogo de futebol, ou ver o novo grafismo do dia com a risota de quem r¡ por
pena,

Na verdade, até acho que ninguém vive sozinho esfe pesade to psicótico. Atguém paga a quem
não tem nada, assim inveiando as cor.sas dos oufros. Atguém paga a quem ¡ura ndo ter tusto
para pagar dívidas, mas paga confasleifosas de pubticidade facebookiana. Atguém paga a quem
dedica horas a ver o meu rosto, ora mals sério, ora mais sorridente, sempre com a'loúca paixão
de quem não vê outro ídolo à frente.

Quem paga isto? Quem paga horas a fio de montagens, de pesqulsa s truncadas, de posfs
falaciosos? Quem paga a obsessão deste coitado, quem promete rendas em função do número
de atoardas lançadas no esgofo mental em que esse drário mais do polvo do que dopoyo se
tornou?

luallo falo em pagar, não fato necessariamente em dinheiro. Pode ser pagar com euros, mas
também com bitcoins, com promessas ou com momenfos de frustração pãrt¡na¿a. Mas pagar
transforma o amor em prostituição, torna a paixão em mero comércio iegro,
E aqui chegamos. /nferessado em saber quem é, curioso em ajudar alassar esfa fase menos
boa a quem nos persegue, ets-me a pedir ao Ministério Púbtico, em meu nome e em nome de
fodos que são embrulhados nesfe frenético amor, qt)e faça justiça, que jutgue o amor-ódio e que
proteia as tnsfrTuiçoes e os inocentes dos cobardes e dos psrbopafas. Eies esfao convencidos
q.ue são felinos e não percebem que sâo apenas reles ratazanas.
E para rsso gue aqui estamos. A decidir a instauração da ação e a pedir que fodos os meios
técnicos apurem os cnmes e os seus agentes, que os jutguem e que'digamie femos que estar
suierfos a isfo.

Seguramente não temos.
Mas que se faça justiça,

Não acredito gue rsfo seia uma estratêgia partidária. Claro que nã0. Os partidos e as pessoas
ainda não chegaram a tal nívet de podridã0. Só pode ser doença, amor e dinheiro, tudo junto,
yas uma patologia e não uma estratêgia. uma doença e nunca uma tática.
Eu iá fui oposiçã0. Também five os meus arrufos polífrcos, E fortes. Mas nunca paguei todo a
ratos nem financiei cobardemente vermes, nunca passei os /rmifes do debate poiiticlo, aceso, é
certo, mas nunca cobardemente escondido por detrás de uma identidade'anonima. E não
acredito que algum dia cheguemos a tal. Se isfo não é política, só pode ser amor ou doença
mental, ou, como eu julgo, as duas colsas ao mesmo tempo,
Apenas um deseio para a pessoa, individuat ou cotetivaivive a vida, ananja drsfraçoes, deixa tá
de ser cobarde, dá a cara, assume-fe, porque um dia olharëts para tras e vateiás zero, uma
existência frsfe e rastejante, uma vida sem nexo nem destino.

felsa nas crianças, na.família e nos amigos, pára de te deixares usar, porque quem te paga o
beiio nunca casará contigo, quem te pagã o ato não te levará ao altar, Auança, ittrapassa ódios
e_mágoas, pede aiuda e tenta deixar uma marca de dignidade nesfa vida que pága rápido,
Derxa essa vida de /odo, esse móbit de asco, deixa dã ser susfenfado pei,to doro ou pelos
ascendenfes, que te tratam como uma criança, quando és um adutto e quie te protegem, mais
por pena do que por orgulho,
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Nâo tnveles o carro dos oufros, muda as janfes do teu; não inveþs a casa dos oufros, evita que
penhorem a tua; não pers,gas o caminho dos oufros, faz o teu próprio rumo. E, já agora, vatoiiza
o que tens, em vez de andares, dia após dia, a vasculhares o Linkedin de pesioas, a verificares
notícias e desfagues, a fuçares sifes, a guardares fofos e posfs, como se frafasse s de uma
relíquia, numa rotina de sofreguidao esquizofrénica. /sso está bem uns dras ou umas seflanas.
Mas fanfos meses, anos a fio, deixa de ser normal, tanto e tanto ódio. Ama e ajuda os outros,
não odeies mesmo seno fu o ódio em pessoa,
Defing um obietivo de vida que te dignifique, promove-te a uma categoria estimável, tenta ser o
orgulho das pessoas que te rodeiam. Nâo vivas no ódio, na subalternidade de quem nunca
confiará em ti, porque ja traíste. Vive, alcança objetivos, tivra-te do diabo, dos esplrlfos ou dos
maus adventos.
Põe um ramo de maias ao pe'tto, para te livrares dos carrapafos que te sugam o sangue e fe
incutem o odio que te transformam em criminoso ou criminosa compulsiig. Honra os feus
anfepassados e deixa algo mais aos feus descendenfes do que o zero ou o1dio, esse menos
que zero. Nâo fe srnfas útil porque te pagam, senfe-fe pessoa porque te estimam,
Enquanto lsso nâo acontecer, eu cá estarei sem desânimo e tranquilo, a usar os mecanlsmos
/egals para repor a verdade, demore o que demorar. Tantas vezes e tanto tempo andarás a
vomitar ódio e mentiras, que um dia acabaráts onde acabam os criminosos: na cadeia,
Asslno, com o orgulho e a dignidade de quem nunaa se esconde,
O Presidente,
Eduardo Vítor Rodrigues'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, intentar a ação judicial, nos termos propostos.

DE
DOM EDE

EDOC/2020/23966

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 16.04,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar a proposta do Senhor Presidente datada
de 16.04.2020, relativa à aceitaçäo de bens móveis feita pela Porto Editora,
S.A., a favor do Município de Vila Nova de Gaia, no montante de 95.000,00€
(noventa e cinco mil euros).
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Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3,
apenas no original,

Despacho do senhor Presidente:"Aprovo. À câmara para ratificar, 17,04.2020,
lntervençäo do Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura e resposta do Senhor
Presidente da Câmara Municipal, Prof Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, esclarecendo que os
testes foram feitos aos 59 lares (lpSS e privados).
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de
17.04.2020, que aprovou o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Centro Hospitalar Gaia/Espinho E.p.E.
(CHVNG/E), para apoio na realizaçäo de testes de pesquisa de RNA do
Vírus SARS.COV-2 por PCR em tempo real, em instituiçöes do concelho de
Vila Nova de Gaia, no valor de €74,76 (setenta e quatro euros e setenta e
seis cêntimos) por cada teste, nos termos apresentados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente :,' À Câmara, 2g.04.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar a contrataçäo do financiamento referido
em epígrafe, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal para autorizar a
imputaçäo dos encargos do financiamento.

D|REçÃO MUNIC|PAL DE ADMtNtSTRAçÃO E FTNANçAS
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Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no S,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 21.04,2020,

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a suspensão do pagamento das rendas
de abril, ma¡o e iunho, solicitado por Douro Acima - Transportes, Turismo
e Restauraçäo, Lda, na qualidade de titular da concessäo da ocupaçäo e
exploraçäo de quiosque junto da Ponte Luiz l, nos termos informados.-

EDOC/2020t26081
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara, 29.04,2020,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

ME D tctE
M DE PEDROSO- DO TERRENO coM A Ánen o¡ r 00M2. stTo NA AVENIDA

q

D

EDOC/2016/65382
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 2g.04,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
' autorizar a cedência, em regime de direito de superfície, gratuita, à
Associação Musical de Pedroso, do terreno com a área de 1064,d'0 m2, sito
na Av_enida Pedro Hispano, uniäo das freguesias de Pedroso e Seixezelo,
descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia
sob o número 10221 - Pedroso e inscrito na matriz predial sob o artigo
13077, pelo prazo de 75 anos, prorrogável por vontade das partes uma ou
mais vezes, por períodos näo superiores ao inicial nem inferiores a metade
dele;

' aprovar a minuta da escritura de constituição do direito de superfície
anexa;
. revogar a deliberaçäo de Câmara de 05112t2016.
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coNCURSo PÚBLlGo pRRR R c¡leeRAçÄo oe RcoRoos euRoRo smcuLAnes
PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NA VN PÚBLICA - LOTE ZONA B - APROVAR OS
PLANOS REPORTADOS PELO ADJUDICATÁRIO. AUTORIZAR O RECURSO A
SUB RO PARA EXECUCAO TRABALHOS DE DE

6

UINST S ELÉTRICAS DE UTILIZACÄO DE TENSAO ,, nasu IA
DA 4A CATEG E APROVAR A MINUTA O CONTRATO
EDOCt2020t7274

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,2g.04,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar os Planos reportados pelo adjudicatário, já tecnicamente
validados;
2. Autorizar o recurso a subempreiteiro para execução dos trabalhos da
especialidade de "lnstalaçöes Elétricas de Utilizaçäo de Baixa Tensão" (1a

subcategoria da 4a categoria), ao abrigo do no 3 do artigo 31go do cip,
validados que se encontram os documentos de habilitação do
subcontratado em questão;
3. Aprovar a minuta do contrato.

CELEB NOVA

.,GOD
DAS

(DEZ MIL EUROS)
EDOC/2020t13420
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. 29,04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1' Revogar a deliberação de 02 de março de 2020 que aprovou a minuta

de Acordo de Parceria a celebrar com a Fábrica da lgreja da Paróquia
da Freguesia de S, Joäo de Canelas;

2' Estornar e descabimentar a verba de 10.000,00€ (dez mil euros).

o

EDELI

^
aacet'-
%oon"

RICA

Classiflcaçãoi Prlblico

Página 9 de 26



VILA NOVA DE

CAMARA l'4UNICIPAL Ala no 09 - Reunião de Câmsra
De 04 de maío de 2020

AO púeL AL NO
LA- DES.F NHA

EDOCI2020t7345

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 28.04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência ao domínio público
municipal no âmbito da requalificação da Rua da Capela - freguesia de S,
Félix da Marinha, nos termos informados,

EMPREITADA Do PAVLHÂO MUllusos oos Rncos oo sRnoÂo- counnmRcÃo oR
oec¡sÄo oe conrRlrRR. RpRovlçro oR Rr¡ e os seus l¡nxos oe RnRltsr los
PEDIDOS DE ESGLAREGIMENTOS/ LISTAS OE ERNOS E OMIssÖes e courlnulÇÄo
DA AUTORIZACAO DE CABIMENTO

EDOC/2o19/50686

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. 2g.04,2020,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou a seguinte intervençäo
(doc. no 3):
"Constatamos que a Câmara pretende ver reiterada a decisão de contratar a empreitada para a
construção do pavilhão multiusos, adotada há nove fieses, no valor de B miihles de euros,
precisame.nte no auge da maior situação de catamidade sanitária, sociale económica que o país
vive nos últimos cem anos.
Num..momento, em gue se desconhece em absoluto qual será o futuro proximo da nossa vida
coletiva, desconhecendo-se inclusivamenfe se, quando e em que circuistâncias, será possíve/
as pessoas voltarem a reunir-se aos milhares e/n espaços fechados para asslsfrre m a'eventos,
como o faziam anteriormente, sabendo-se fâo só gue os- proximosanos serâo marcados por uma
gigantesca crise económica e social, re'tterar uma decisão desfa natureza, nesta altura, esfá à
margem das verdadeiras necessidades atuais dos portugueses em gerat e dos gaienses em
particular.

Seria.o mesmo que o Governo decidir no próximo Consetho de Ministros avançar com um
gran.de investimento público, em vez de acudir às necessidades mars prementes em matéria de
apoios sociars, saude, proteção à economia e ao emprego.
Se o Município tem folga e disponibitidade financeira, importa atocét-to prioritariamenfe a esses
sefores, conforme proposfas que também elencamos, para ajudar, as famílias e as empresas, a
superar a situação dramáttica de perda de rendimento de que-são alvo,

ú &la
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A decisão de investimento em obras púbticas poderá vir a ser necessária, e nós concordamos,
para o relançamento da economia, contudo esta não deverát ocorrer tão prematuramente, mas
apenas e quando houver conhecimenfo das rea,s necessldades em face do desfecho da atuat
calamidade sanitária, económ¡ca e social e devidamente enquadrada numa estratégia detineada
a nível nac¡onal e até europeu, Nessa altura uma reserua de oito mithöes de euros pode fazer
toda a diferença para acompanhar tais investimenfos,
Assim, se hâ nove n?eses atrás o PSD guesfionava a necessldade de reatização de mais um
pavilhao Multiusos, por esmagadora maioria de razão não poderá agora apoiar esfa proposfa,
apelando, por tsso, à Câmara para que suspenda, no mínimo, e por prazo não inferior a sels
meses, a decisão sobre a realização deste investimento.
Sem preiuízo do que fica dito, aproveitamos fão só para registar que o PSD tinha razão quando
susctfou algumas quesfôeg na reunião de agosto de 2019, Na verdade, nove rneses depois os
seruiços da Câmara reconhecem que o procedimento então aberto estava insuficientemente
instruido. Faltava o estudo de viabilidade e a cabimentaçã0, sein os quais não era possíue/ â
Câmara deliberar sobre a abertura do procedimento de contrataçã0, como então referimos.
Entendemos, em todo o caso, que a junção de fals elementos pela sua extemporaneidade não
sanam o vício inicial, rsfo é, não é possíve/ prossegurr o procedimento concursal, como se fals
elementos flvessem sido iuntos no momento iniciat, A detiberação de agosto passado tinha que
ter em conta um esfudo que então não existia.
Dá ideia que o esfudo foi elaborado há meses atrás, porquanto não faz qualquer referência à
atual situação de crise, não obstante esfe/a datado de 27 de abritúttimo. Estranha-se ainda que
o documento aponte o ano de 2021 como primeiro ano de atividade do Pavithao Multiusos,
quando o procedimento estét no início e os prazos mais otimistas para a sua conclusâo são de
ano e meio após a sua adjudicaÇâ0, isfo é, nunca antes de 2022.
Ainda que não seiamos especn/istas, julgamos gue o processo, do ponto de vista técnico,
apresenta fragilidades e não esfá suficle ntemente fundamentado, mas pelo menos com a
vantagem de, em momento posterior, ser submetido ao visto do Tribunatde Contas.
Vamos, pors, absfer-nog apenas e só pelo benefício de duvida que concedemos ao
investimento.

Vila Nova de Gaia,4 de maio de 2020
o Grupo de vereadores do PSD na câmara Municipat de vila Nova de Gaia,,
Resposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Prof Dr. Eduardo Vitor Rodrigues.
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1 - Com base no estudo apresentado, confirmar a decisäo de
contratar proferida na reuniäo de 26 de agosto de 20lg;
2 ' se, nos termos do ponto anterior, se mantiver a decisäo
de contratar, aprovar a ata e os seus anexos de análise aos pedidos de
esclarecimentos/ listas de erros e omissões reportados pelos inieressados
(etapa 16), nos seguintes pontos:

{
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a) Aceitar parcialmente os erros e omissöes identificados pelos
interessados, nos termos descritos na presente ata e seus anexos,
designadamente no Anexo Vl (mapa final), rejeitando os restantes;
b) Aprovar as novas peças desenhadas, patentes no anexo lv, as quais
fazem parte integrante do projeto de execução, devidamente identificadas
na presente ata;
c) Prorrogar o prazo para a entrega das propostas pelo período
inicialmente concedido, 60 dias, nos termos do artigo 600 do CCp.
3 .- uma vez que o procedimento se iniciou com Declaração
emitida pelo sr. Presidente em substituição do cabimento, confirmar a
autorização da despesa, proposta de cabimento no 4g1t2020.

DE REABILIT DA FEIRA DOS CARVALHOS PEDROSO

ú

EMPREIT

F DAM TRA
E DI

EDOC/2019t26922

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12,
apenas no original.
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara, 29.04,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovação do teor do Relatório Final, nos seguintes pontos:

a) lndeferir as pronúncias apresentadas em sede de audiência prévia
ao relatório preliminar pelos concorrentes Alexandre Barbosa
Borges, S.A, e Dizconstruçäo Lda;

b) A exclusäo da proposta reportada pelo concorrente Edilages, S.4.,
pelos fundamentos descritos no ponto 4.1. do reratório preliminar;

c) A ordenaçäo das propostas admitidas, de acordo com a
classificação atribuída por aplicaçäo do critério de adjudicação,
nos termos enunciados no relatório preliminar;

d) A adjudicaçäo do procedimento de contrataçäo para a empreitada
"Reabilitaçäo da Feira dos Carvalhos - pedroso" à proposta
apresentada pelo concorrente construtora Huila - lrmäos Neves
Lda, pelo valor global de 1.922.082,00€ (um milhäo novecentos e
vinte e dois mil e oitenta e sete euros) acrescido de,rvA, à taxa legal
em vigor;

2. Aprovaçäo da minuta do contrato;
3. Autorizaçäo para que se proceda á notificaçäo do adjudicatário para

apresentaçäo dos documentos de habilitaçäo e caução, nos termos
previstos no programa de procedimento.
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6

PÚBLICO INTERN IONAL DE CONC PARA O GAIA - MUSEU .

PRO

CAB|MENTO - APROVAÇÄO OO ¿úru e RpnovnçRo ons peçRs oo pnoc¡oluenro
EDOC/2020/10359

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara. 29,04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1' Autorizar o Concurso de Conceçäo na modalidade de Concurso

Público com publicidade internacional, nos termos do
artigo 219.0'A e seguintes do Código dos Contratos Públicos na sua
atual versão (doravante CCp);

2- Aprovar, nos termos do n.o 3 do 40.0 e, bem assim, da alínea g) do n.o 1

do artigo 27.0, ambos do CCP, os termos e condiçöes constãntes nos
termos de referência, no caderno de encargos e respetivos anexos, e
as minutas de anúncio no DRE e no JOUE;

3- Aprovar a constituiçäo dos elementos do júri e secretária do Júri
conforme sugerido, a saber:
Membros efetivos:
Vereador José Valentim Pinto Miranda (arquiteto), na qualidade de
representante do Executivo da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
Professor Dr. Joäo Rodrigo Parreira Coelho (arquiteto), designado pela
Câmara Municipal d Vila Nova de Gaia;
Professor Dr, Lino Tavares Dias (historiador e arqueólogo), designado
pela Câmara Munícipal de Vila Nova de Gaia;
António Jorge de Moura Leitäo Cerejeira Fontes (arquiteto), designado
pela Secçäo Regional do Norte da Ordem dos Arquitetos (OASRNI
Dr. António Ponte, designado pela Direção Regional de Cultura do
Norte.
Membros suplentes:
Vereadora Paula Cristina Martins Carvalhal (engenheira), na qualidade
de representante da câmara Municipal de vila Nóva de Gáia;
Alcino Pinto Lopes (arquiteto), designado pela OASRN.
Dr. David Ferreira, designado pela Direçäo Regional de Cultura do
Norte.
Secretária do Júri:
Dra. sónia Mourão, na qualidade de chefe da Divisäo de Aquisiçäo de
Bens e serviços e de Aprovisionamento do Departamento de
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EDOC/2o19/55065
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 16,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 29,04.2020,
Deliberaçäo:

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

VILA NOVA DE

UN

EDOC/2018/30165

McAMARA MUNlctpAL Atø no 09 - Reunião de Câmara
De 04 de maio de 2020

Contrataçäo do Município de Vila Nova de Gaia, a qual ficará
responsável por tramitar o presente procedimento na plataforma
eletrónica Acingov.

DIREçAO MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTURAS E ESPAçOS pÚeL¡COS
tcl TO DO AO

RUA D -UN
SERMONDE
EDOC/2020t22796
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. 28.04,2020,
Deliberaçäo:

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

M LUíS
INT TOS E

MAF VILAR
EDOC/2020/8875

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.29.04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos
termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17,
apenas no original

Despacho do Senhor P residente : " À Câmara. 28.04.2020,
Deliberaçäo:

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

PAL D NO DO
PAD - FREG

EDOC/2019/48651

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 18,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara,29.04.2020,
Deliberação:

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

SEGU

ADA
NIDA

EDOC/2020t23627

TES
.tM.r

LIMIT AA1
EAV

EDOC/2020t23409

f

ES

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 28,04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar a autorizaçäo especial de circulaçäo para os seguintes veículos
pesados:_04-cQ-09, 17-92-xR, 20-70.pR, 35.TH-g4, 44.3g.QG, s0.pv.gg, g0.
63'TF' 80'XV'93, 92.58.P8 E MA-7524-CM, para permissäo de circulaçäo no
interior da zona delimitada entre a 41, Rotunda de Santo Ovídio, Avenida
da República, Avenida Vasco da Gama (E.N.222) e Av. D. Joäo ll (vLg),
válido até 31 de dezembro de 2020, nos termos informados.

ffi#Classificação: Público
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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: "À Câmara.28.04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/pSD,
aprovar a autorizaçäo especial de circulaçäo para os seguintes veículos
pesados:-02-lR-15, 0t-Tz-gB,2l-lM-19, 27-61-ex, 41-26-TN, 43.1e.20, 29.39.
PU, para permissäo de circulaçäo no interior da zona delimitada entre a A1,
Rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama
(E.N.222) e Av. D. Joäo ll (VLg), válido até 31 de dezembro de 2020, nos
termos informados.

D|REçAO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSÄO SOCnI
CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR MARIA DE FÁTIMA
CANCELA DOS SANTOS
EDOC/2020t22611
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 20,04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Maria de Fátima Cancela dos Santos, nos
termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR MARIA FILOMENA
MARTINS PINTO
EDOC/2020t22606
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presrdenfe: ,,À 

Câmara.20.04.2020,
Deliberaçäo:

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

SOLI ISAB
E

EDOC/2020t22688
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23,
apenas no original,
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Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.28,04.2020,

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o ao
arrendamento, solicitado por lsabel Maria Gomes da conceiçäo, nos
termos informados.

CANDIDA RA DE APOIO AO ENTO SO O POR MARIA RIANA E
SILVA RODRIGUES
EDOC/2020t22684
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presldenfe; "A Câmara.28.04.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Maria Adriana e Silva Rodrigues, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO MARIA FERNANDA
ANTUNES MARQUES
EDOC/2020t22683
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 2g,04.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Maria Fernanda Antunes Marques, nos
termos informados.

tc
PEREIRA SILVA DEUS
EDOC/2020t22664
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.29.04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candldatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Lúcia Raquel Pereira da Silva Deus, nos
termos informados.
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EDOC/2020t22642
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.28,04.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apo¡o ao
arrendamento, solicitado por Silvina Cristina Pereira da Silva, nos termos
informados.

IDAT N o LIA
LIMA PAIO
EDOC/2020t22639
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara, 28,04,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Maria Júlia de Lima Sampaio, nos termos
informados,

soLtcrr B
MAROU ES DA SILVA MEI DA
EDOC/2020t22635
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.2g.04,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Rosa Branca Marques da Silva Atmeida, nos
termos informados.

CANDIDATURA DE APO NTO SOLICITADO POR MARIA FRANCISCA
rexelnn
EDOC/2020t22633

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.28.04,2020,
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apo¡o ao
arrendamento, solicitado por Maria Francisca Teixeira da Silva Machado,
nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR ANDREIA MARISA
FERNANDES PEREIRA
EDOC/2020t22629
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presldenfe; "A Câmara.28.04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Andreia Marisa Fernandes Pereira, nos
termos informados,

CANDI DE APOIO AO ARREN o soltc POR SOFIA GUEDES DA
SILVA
EDOC/2020t22626
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. 2g,04.2020,
Deliberaçäo:

{

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de
arrendamento, solicitado por Sofia Guedes da Silva,
informados,

apoio ao
nos termos

EDOC/2020t22623
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 :,' A Câmara. 2g,04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Maria da Graça Pereira Torres, nos termos
informados.

^
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EDOC/2020t22619
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.29.04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o ao
arrendamento, solicitado por Gristina da Conceiçäo Resse Lascasas
Marques, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR BELMIRO AIRES DE
CARVALHO
EDOC/2020t22616
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 :,' À Câmara, 28.04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Belmiro Aires de Carvalho, nos termos
informados.

GåTD|DATURA DE APolffi soltctrApo poR RUt pEDRo NEVES
DE OLIVEIRA
EDOC/2020t22615
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,28,04,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Rui Pedro Neves de Oliveira, noå termos
informados.

CAN RA DE APOIO AO ARRENDAME soLtc POR

E

DI

to
BEI

ED oct2020t22613
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente :,' À Câmara, 2g,04.2020,

&
aaEief--
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Certlf¡câdo
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por António Francisco de Jesus Teixeira Ribeiro,
nos termos informados.

OR ROSA MARIA
PEREIRA MACHADO
EDOC/2020t22706
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, 29.04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Rosa Maria Pereira Machado, nos termos
informados.

CAN RA DE APOIO AO ARREN EN soLtctT POR JAI PAULOTO
MARTINS RIBEIRO
ED0C/2020t22701
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.29.04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Jaime Paulo Martins Ribeiro, nos termos
informados.

C4ND|DATURA pE Apo NTO SOLtCtTApO pOR MARTA HELENA DA
ronse
EDOC/2020t22698
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 2g.04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Maria Helena da Fonseca Vasconcelos, nos
termos informados.

ffi#Classlficação: Prlblico
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CANDI DE APOIO AO DAMENTO ITADO POR JOASUIM
OLIVEIRA DA CRUZ
EDOC/2020t22695
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.28.04.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Carlos Joaquim Oliveira da Cruz, nos termos
informados,

CANDI DE APOIO AO ARREN O SOLICITADO POR JOSÉ DE OLIVEIRA
MAIA
EDOC/2020t22694
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.29,04.2020,
Deliberaçäo:

6

Deliberado por
arrendamento,
informados.

unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
solicitado por José de Oliveira Maia, nos termos

CANDI DE AO ARREN DAMENTO SOLICITADO POR SOFIA
PEREIRA DA SILVA
EDOC/2020t22693

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, 2g.04,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Cátia Sofia Pereira da Silva, nos termos
informados.

G+NPIDAIUBA DE APOIO 40 ARRENDAMENTO SOLtCtTApO pOR CARLA ANDRETA
CARVALHO DE SOUSA
EDOC/2020t22691
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.29.04.2020,

^
aaÊet'-
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Deliberaçäo

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por carla Andreia Carvalho de Sousa, nos termos
informados.

NTRA ENTRE DE VI

EDOC/2o19t72703
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, 21.04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a ACMA - Associaçäo
Cultural e Musical de Avintes, para apoio financeiro ao evento desportivo
"104 maratona BTT -2020", no montante total de €3.000,00 (três mil euros),
nos termos apresentados.

DIREçÄO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
AXA

ENTE
PLA

EDOC/2020/25865

Ata no 09 - Reunião de Câmnrø
De 04 de maío dt,trr 

6

##
Ëoo"""Ç77

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. 24,04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da
taxa de publicidade, liquidada em €15,00 (quinze eurós), coriespondente auocupaçäo 

do_ espaço público por tabuleta de dupla'face" Pioc.o g2l0ï,
freguesia de Canelas, solicitado pela Associação d'e Socorros Mútuos de
Serzedo, nos termos informados.

Classlficaçãor Prlblico
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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.24.04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da
taxa de publicidade, liquidada em €20,00 (vinte euros), coriespondente a
"ocupaçäo do espaço público por letreiro luminoso com a área de 2.00 m2,,' Proc.o 79?106, freguesia de Arcozelo, solicitado pela Associaçäo de
Socorros Mútuos de Serzedo, nos termos informados.

VILA NOVA DE

DI

DE

EDOC/2020t25847

a3cel'-
\otr"'

Wc,ÀMARA ¡4UNIcIpAL Atø no 09 - Reuníão de Câmara
De 04 de maio de 2020

DIDO E PUBLI

LETA

PROC.0

PELA
EDOC/2020/25860
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. 24.04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa de publicidade, liquidada em €135,10 (cento e trinta e cinco euros e
dez cêntimos), correspondente a "tabuleta de dupla face com a descriçäo
"Associaçäo de Socorros Mútuos de Serzedo - Sede" Proc.o Z81106, Uniao
de Freguesias de Serzedo e Perosinho, solicitado pela Associaçäo de
Socorros Mútuos de Serzedo, nos termos informados.

EDOC/2020t25855

{
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LVA

EDOC/2020/25800

.PROG 2020 GAru RB - HABIT EU .EM
EDOC/2020t24727
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presldenfe: "A Câmara.29,04,2020,

q
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.24,04.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa de publicidade, liquidada em €12,57 (doze euros e cinquènta e sete
cêntimos), correspondente a letreiro com a descrição "Associaçäo de
Socorros Mútuos de Sezedo" + Logótipo "Posto de Gulpilhares" com a
área de 1.00 m2", proc.o 640/09 - União de Freguesias de Serzedo e
Perosinho, solicitado pela Associaçäo de Socorros Mútuos de Serzedo,
nos termos informados.

1

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.24,04.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
- Reconhecer, em virtude da conclusäo das obras efetuadas no ãmbito do
processo n.0 5846/18 e da apresentaçäo do certificado energético n,o
SCE217780227, que o imóvel sito na Rua Egas Moniz, n.o 41, Freluesia de
Arcozelo, descrito na 1a Conservatória do Registo Predial de V¡lJNova de
Gaia, sob o nP 5443t20110216 e inscrito na Màtr¡z Predial Urbana sob o n.o
1254,ioi objeto de uma intervençäo de reabilitaçä0, para efeitos de isençäo
de IMT nos termos da alínea b) do n,o Z do ártigo 45.0 do Estatuto dos
Benefícios Fiscais (EBF);
- Aprovar a emissäo de certidäo;
'Comunicar o reconhecimento ao Serviço de Finanças da área da situação
do edifício ou fração;
' Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada.

GAIURB URBANISMO E HAB |TAçÄO EM

^
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lntervenção do Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro e resposta do Senhor
Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues,

Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do ps e 2 abstençöes do ppD/psD,
aprovar o contrato-programa 2020 a celebrar entre o Município de vila
Nova de Gaia e a Gaiurb - urbanismo e Habitaçäo, EM, nos termos
apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da
Assembleia Municipal

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIARIO 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 16 horas e 10 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 no I do art.o 34,0 do CPA, e no n.o 1 do art.o 570. do

Anexo lda Lei n.o7512013,de l2 de Setembro, com as devidas alteraçöes, bem como do n.o I do

art.o l1'0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na

sua reuniäo de 2019.01,21.

E eu, , Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e

ada a subscrevi.

W^zltþ
O Presidente da Câmara,

,
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