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PRESIDÊNCA/VE
FINITIV ANOl() rA0 BL

EM 18 DE MAIO 2020
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 10 da reunião de
Câmara real¡zada em 1B de maio de 2020,

P A E BENS DOADOS EMPRElt AFA UNIC NOVA MONT
€2.767 S MIL E NTA E SET TIMO
EDOC/2020t26626

Foi presente o documento referido em epígrafe, qLe se anexa no final por fotocópia sob o no 2,
apenas no original,
Despacho do Sr. Preslde nte : " À Câmara, 22.0 5.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar a proposta de aceitação de bens móveis
(202 batas)doados pela empresa "SPARSSAFETY" a favor do Município de
Vila Nova de Gaia, no montante de€2.767,40 (dois mil setecentos e sessenta
e sete euros e quarenta cêntimos), nos termos apresentados.

POST EIT BENS M - CONSUL
AF DOM DE VI DE
E DEZ EUROS)
EDOC/2020t32131
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3,
apenas no original.
De spacho do Sr, Preslde nte : " À Câmara. 27. 0 5.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar a proposta de aceitação de bens móveis
(500 viseiras) doados pela empresa "X,c. - consultorés, Lda" a favor do
Município de Vila Nova de Gaia, no montante de €210,00 (duzentos e dez
euros), nos termos apresentados.
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AME ER NO UNC MACHADO.

DENU :PRESIDENTE DA MUN IPAL DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2020t28706

Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4,
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 15,05.2020,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

TORIO D DADES E - 2019
EDOC/2020t32207
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5,
apenas no original.
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara. 27.05.2020,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que aquilo que se
tentou fazer quer no documento enviado aos senhores vereadores quer na apresentaçã0, foi um
misto daquilo que é a obrigaçäo legal de apresentaçäo das contas de 201g e, por ôutro lado,
também enquadrar as contas de 2019 e algumas das açöes, no quadro financeiro deste modelo
de gestã0, Que também se aproveitou, no relatório, para discutir algumas questöes,
nomeadamente, a questão da gestäo do pessoal e os modelos de contrataçao þuUtica, Disse que
a contabilidade pública devia organizar-se num sentido mais transparente, permitindo perceber
aquilo que é um efetivo saldo de gestão e aquilo que é um saldo de gestão alocado. Que o relatório
faz o balanço das grandes iniciativas e dos grandes compromissós e referiu-se a alguns dados
relacionados com o ponto de partida da Câmar,a Municipal, dizendo que os meslmos, salvo
raríssimas exceçÕes, dizem respeito aos processos judiciais deste mandato, eue o ponto de
partida foi a redução da dívida, a qual era evidente para todos e que depois veio a ser reafirmada
quer n0 processo de internalização da Gaianima qrer no próprio processo de adesäo ou nã0, ao
fundo de apoio municipal. Que a Câmara assumiu cinco grandes eixos de gestäo: uma cidade
sustentável e inteligente, numa lógica da sustentabilidade que näo é apenaõ a sustentabilidade
financeira, mas também o conceito desenvolvimentista da sustentabilidade, onde os investimentos
säo pensados em rede e de uma forma de engrandecimento da cidade, sem pôr em causa os
equilíbrios fundamentais na vida das pessoas, seja a política fiscal, seja o próprio equilíbrio
econÓmico{inanceiro da Câmara Municipal, isto é, uma Câmara Municipalque, em segundo lugar,
não esconde que adota sempre em 1o lugar as políticas ligadas aos cidadäot, as põlíticrs mais
humanistas, como aquelas que säo as fundamentais. Que, numa perspetiva muito gráfica, aquilo
-que entende ser inquestionável e que deve ser sublinhado, é que se tratam das melhores contas
de sempre da Câmara Municipal, não por se ter mais saldo operacional ou por se verificar menos
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dívida, mas säo as melhores, devido à conciliaçäl entre as contas certas e a capacidade de
promover investimentos relevantes,
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro, apresentou a intervençao que a seguir
se transcreve (Doc,1):
.Relatório 

de atividade e conta da gerência de 201g.
Vamos entrar no (tltimo exercícío de I anos da atuat maioria socialista e lendo este documenfo perpassa a ideia de
fim de ciclo ou de um clima pré-eteitoral.
Sem obra de dimensão e relevo para apresental, esfa gesfão dececionante, Iimita-se a apresentar sucessivamente,
relatório após relatório, ano após ano, a fazer anúncios, que são as mesmas idelas, os mesmos proþfos, as mesmas
proposfas ou obras, mencionadas, prometidas e repelidas até à , e que na sua maioria não passam da intençã0, umas
melhores, outras piores, mas encerram uma característica comum: teimam em não sair do papel.
Mas os gat'enses bem podem esperar, pois não parece que seja ainda neste ciclo auiárquico que verão obras
concretizada, de acordo co/n as suas necesslda des e tegítimas aspirações, no domínio da habitaçã0, da saúde, dos
transportes, da segurança e até da educação, do investimento e emprego quatificado e susteitëtvel, entre outros
sefores em que as obras e meras palavras, dlfas ou escrifas, são absolutamente vitais. E nem todas precisam ser de
betão e onerosas, como as do multiusos ou até do centro de congressos,
O executivo relata e exalta, de novo, todas as intervençoes, independentemente da sua escala ou função, colno se
de matéria diferenciadora, mas que, na realidade, corresptndem a atividades gerais e correntes de gestão e
manutenção, como apoiar a educaçã0, a saúde e as insfifulçõ:s soclais, as matériai de segurança e proteçáo civil, a
requalificação ou renovação dos equipamentos urbanos e infraestruturas gerals.
Se ao níveldas funçôes gerais da autarquia, se percebe que isfo ê fundamental, por se tratar de sefores primordiais
para o adequado funcionamento da cidade como um todo, resulta igualmente evidente a reduzida ambição na
construção de realvalor e de investimento reprodutivo, conforme já se constatou e contestou em momentos anteriores.
Os principais obietivos estruturais do concelho, continuam adiados ou de ambígua determinação e utilidade, como
seia o Centro de Congresso s ou nova ponfe sobre o DoLuo, Iençada por simultânea conveniência política, a títuto de
exemplo. 0u sâo repetidas e gasfas, como as rotundas dos-Carvalhos ou a dupla rotunda em Santo Ovídio, a
amplíação do hospítal Sanfos S/va ou até a extensão da Linha Amarela do Metro até Vita d'esfe. Ou a VL3 ou a
Avenida Atlântica, o Museu da Cidade, que antes era o museu da cerâmicadas Devesas, a candidatura a patrimonio
Mundial do centro histórico de Gaia, o elétrico na beira rio, a igreja da Afurada, o parque de São paio ou a
refuncionalização da ponte Maria Pia, o metro Bus, o projeto encostás do Douro, entre ouiros projetos refeltos ou
simplesmente aproveitados de ideias de executivos anter'tores, mas cuja concretizaçao tarda, para'atém da abusiva
enumeração de obras, total ou parcialmente, comparticipadas pelo Estado, colno se de iniciativas municipais se
frafasse.

Sabemos que é difícilcorer riscos e assumir uma postura prætiya de inferesse estratégico para Vita Nova de Gaia -
nem sempre se agradarít a fodos - ao invés da pulverização e distribuíção de recursos, de baixo ou quase nulo caráter
reprodutivo, pela rede municipat de treguesias e insfifuþôes,
Constatamos, mais uma uez, a inexistêncía de qualquer menção a uma verdadeira potítica de promoção do
investimento privado, principalmente ao nível empresarial, como motor fundamental do crescimento económ¡õ0, com
repercussão no emprego e na qualidade de vida duradoura oas famílias, ao contrário da perspetiva assrsfencla/isfa
que.foi adotada, que poderá fazer perigar, o risco do r.egres.jo de Vila Nova de Gaia a um papetsuburbano, sem
qualquer tipo de fator diferenciador e concorrencial, na Área Metropotitana do porto.
Assrm, esfamo s hoie a discutir o relatÓrio de atividades e contes da Câmara Municipal, relativas ao exercício de 201g,
cuja informaçao mereceu a nossa anátise.
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Desde /ogo, sendo o resultado líquido positivo, e de valoí elevado, correspondente a 32.334.710,g1 euros, a
capactdade financeira do município fícarét significativamente reforçad a.
Mas, mais que o próprio resultado, importa sobretudo avaliar a-estratégia de gesfão que esfeve subjacente à sua
obtençã0, bem como a proposta de aplicação do saldo e o seu impacto no exercício económico de 20i0,
Concretizando:

L Recelfas e despesas correntes

As boas receitas, ou seia, as receifas próprias do município, continuaram a crescer em 201g a um ritmo
elevado, o que indicia que a conjuntura económico-financeira continuou estátve! altamente favorável,
traduzida num acréscimo de receitas correntes em cerca de 10 mithões de euros
Exemplos c/aros desfes aumentos que eram expeciíweis, face a 2018, são por exemplo, ao níveldo IMT,
mais 5 milhöes de euros e da derrama maís 1,8 milbões de euros.
Ou seja, de uma forma resumida, a receita corrente cresceu em 2019, relativamente a 2018, cerca de g,T
milhões de euros e, em contrapartida, a despesa corrente cresceu 4 milhões de enros, o que resulta num
diferencial líquido de 5,7 milhöes de euros, merecendo aqui particular atenção o aumento crescente, ao
Iongo dos (tltimos anos, das despesas de funcionamento, quie incluem as despesas com o pessoa/ e as
aquislçôes de bens e servlços e cujo agravamentq progressiyo e estrutural, passou de 62,9 mithões de
euros em 2013, para 79,2 milhoes de euros em 201), ou seja, um agravamento médio anualda ordem dos
2,7 milhöes de euros.
Esfes lndlcado res permitem assim concluir, como s¡,,mpre defendemos e mais uma vez fica demonstrado,
que existia iá em 2019, margem de manobra financeira significativa, capaz de permitir acomodar uma
redução mals subsfancial da carga fiscal, em Gaia.

2. Recelfas e despesas de capital,
Relativamente a receitas e despesas de capital, ambas sofreram uma redução de iguat valor, on seja, na
ordem dos 12 milhões de euros, não tendo asslm e como um todo, quaiquer impacto na'variaç'ão do
re sultado operacion al 20 1 

g.

No entanto, importa registar que tal equilíbrio foi conseguido, pelo lado das receitas, com a reduçao
significativa do recurso a empréstimos bancários, noneadamente de médio e longo prazo, o que é bom fara
o município e, pelo lado das despesas, com a reduziTa execução orçamentalda rubrica tnvestimento Direto
- Aquisição de bens de capital, cujo investimento totatfoi de apenai 24,9 mithões de euros,
Segundo o relatÓrio em ané¡lise, é dito na página 77 a 79, que o investímento globat apresentou valores
extraordinétrios e que o investimento direto atingiu, 

=m 
2019, a mais alta taxa de execução do período de

2016/2019.

Temos muitas dificuldades em aceitar esfas conclusôes, tendo em conta que o valor orçamentado para o
ano de 2019, na rubrica de lnvestímento Direto - Aquisiçâo de bens de capiialcorrespondía quase ao dobro,
ou seja, 44,3 milhoes de euros.
Destes 44,3 milhöes de euros orçamentados, apetns foram executados 24,g mithöes de euros, ou seja,
56%.

Ficaram por executar 19,4 milhões de euros, repartidos por obras nao realizadas, em reparações e
beneficiação de habitações, de edifícios, de construçöes diversas, tais como viadutos, a'rruamentos,
iluminação pública, parques e jardins, insfalaçôes oesporfivas e recreativas, viação rurat e muitos outros,
que no total representam 44% do investimento orçamentado e não executado em 201g.
A questão que se coloca é a seguinte. Se esfes lnvesfrmenfos fiyessem sido efetivamente realizados e
pagos, conforme compromisso assuml'do no orçamento para 2019, qualo seu impacto no resultado líquído
aqui apresentado?

3. Aplicação do Resultado Liquido de 32.334.710,97€
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Esfamos assim e apesar de tudo, perante um resultado que hët muito era expectável, e logo sem surpresas,
pols esfe rel/ório vem apenas confirmar o que temos vindo a afirmar, nomeadamente que:
a) A prioridade deste executivo em termos de yclítica financeira, pese embora, o'aumento graduale

consolidado das receifas correntes ao longo dos últimos sels anos - mais 34 mithões de euros em 6
anos, ou seia, em mêdia mais 5,6 milhöes de euros ano - não fem passado objetivamente por uma
política de redução acentuada da carga fiscal, que assumidamente se mantêm etevada desde 

'há 
vár¡os

anos a esta parte.

b) Consequentemente, continuando a beneficiar ae uma conjuntura altamente favorávele ainda que não
subestimando a gesfão levada a cabo por este executivo, os resu/fados líquidos dos últimos anos têm
vindo a serprogresslvamente mais robusfos, apesar do crescimento acentuado e gradual que tambêm
se verificou em termos da despesa corrente que, entre 2013 e 2019, sofreu um-agravamento gtobat
na ordem dos 15 milhoes de euros.

c) Face à evoluçao da receita e da despesa corrente em 2019, da quat resultou um diferencial líquido
adicional de 5,7 milhões de euros, podemos concluir que continuou a existir e foi inclusivamente
reforçada uma margem de manobra financelra capaz de permitir acomodar uma redução mais

. _significativa da cargafiscal que, ao não serlevada a cabo, ajudou ao resultado aqui apreseniado.
4. Quesfoes e facfos relevantes com impacto em 2U20.
Nesfes fermos, entendemos que justifica questiona: algumas das declsoes tomadas por esfe executivo e
relativas ao ano económico de 2019, mas que necessariamente terão impacto em 2020:a) Só em 2020 e frês anos após, é que tivemos uma redução do IMI, com algum impacto nos bolsos dos

gaienses, se bem com uma redução diminuta e aquêm das expectativas, da fatura da água, tendo em
conta sobretudo, o acréscimo significativo, mais de 30%, registado no preço da ëtguà, no início do
corrente ano. Então esfe e/evado lucro hët mu'to anunciado e apresentado como as melhores contas
de sempre, não foram margem suficiente para, !á em 2019, fersldo possíve I acomodar esfes yalores e
ter antecipado esfas medldas e benefícios fiscais?

b) No que respeita à redução da taxa de derrama, conforme sempre defendemos, nada foi feito nesta
matéria em 2019, que corresponderia o apoio e'eflvo â's empresas de Gaia, sendo que o município, em
face da paragem da economia, decidiu inverter esta optção, decidindo e bem que, efetivàmente,
decidindo e bem, isentar as pequenas e médias empresas desta tributação, o que iera a concluir que
efetivamente, sempre existiu folga, no ano transato, para reduzir esta taia da derrama.c) No que diz respeito à incorporação do satdo de gerência de 2019, logo em fevereiro de 2020 e face âs
atuais circunstâncias, podemos constatar que a mesma foi uma decisão prematura e precipita. Não
querem)s com isto dizer que foi uma declsão errada, porque em situação idêntica, também o
fivéssemos feito, sobretudo para ganhar temyc e antecipar o arranque dos investimenfos prevlsfos
para 2020. Também é óbvio que ninguém poderia prever os efeÍos devastadores desta pandemia, mas
com aquela decisão, foram reafectadas e cabimenfadas yerbas no valor de 24 milhoes de euros, para
oufros flns que levaram o Executivo a recorreí a um empréstimo bancário por 10 anos, ou sejà, de
longo prazo, no valor de 10 milhoes de euros, com um resultado líquido positivo avultado na orde'm'dos
32 milhoes de euros.

Os galenses não passaram a viver melhor só porque a Câmara de Gaia anunciou um resultado ¡íquido tão
avultado, nem nos seus bolsos entrou qualquer quantia, por esfas contas terem sido anunciadas como as
melhores de sempre.
Bem pelo contrário, porque, infetizmente, tudo mudu desde o passado mês de março.
As recelfas camarárias estao claramente a cair e as despesas irão naturalmente, súb¡r, sendo certo que a
atual situação de conforto financeiro da autarquia, irát seguramente ser afetada.
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Assim, como sempre defendemos de uma forma clara, havia fotga num desagravamento mais acentuado
da carga fiscal, agora também admitimos que essa nargem de manobra possã esfar em causa, ainda que
temporariamente, pelo menos, em 2020.
Se não veiamos;
1- Estímamos para 2020, uma perda de receitas efeflyas ao nível

a) do IMl, pela redução da taxa para 0,40 daqui resuttando uma perda de receíta estimada da ordem
dos 3 a 4 milhöes de euros;

b) Da derrama, que em 2019 atingiu o montante de 8,4 mithoes de euros, derivada à isenção que o
município jët decidiu atribuir as pME s do r:osso concelho;

c) do lMT, pela redução da atividade imobiliâria, estimando-se que essa quebra corresponda a uma
oscilaçao enfre os 5 e os l0 milhöes de euros;

d) do lUC, devido à queda brutal da venda de automóveis novos em 2020;
e) dos rmposfos e faxas locais, bem como pelas isençÕes entretanto concedidas ao abrigo das

medidas de apoio ao COVID-I9;
f) das transferências correntes, pela via da participação variâvel no /RS em 5% e que em 201g

rondou os 14,7 milhöes de euros, o valor mais elevado do período em análise, mas que
naturalmente vai sofrer em 2020 uma queda significativa, devido ao aumento exptosivo do
desemprego e a perda de rendimentos;

g) da taxa de cidade, devido à queda abrupta, registado no setor do turismo.
Esfaremos, por isso, e provavelmente a fatar de una queda de receita a rondar os 20 mithöes de euros ou
mais.
2' Relativamenfe às despesas, esfrmamos também um agravamento das mesmas, fruto de:
a) despesas de caráter extraordinário, motivados pei,a pandemia COVTD 19 e cujo valor ainda não estimado,

iá agravou as finanças do município, tendo em cor,ta a contratação do empréstimo de longo prazo, a 10
ano', no valor de 10 milhoes de euros, recentement¿ aprovado para este fim;
b) interna.lização do custo relativo à redução da fatun da água e que, conforme contrato programa assinado
co/n as Aguas de Gaia, ascenderâ cerca de 6 mithöes de euros;
c) Eventuais preiuízos de exercício das enrpresas nunicipais, que certamente irão também ser afetadas
negativamente pelos efelfos da pandemia.

Esfamos assim, perante uma variação total de fluxos financeiros de caixa, entre perdas de receita e aumento de
despesas, claramente superior a 30 mithoes de euros, o que irá obrigar o Executivo a uma redefinição clara de todas
as prioridades, pelo menos, para o ano 2020,
Assrm, face ao lucro apresentado e tendo tambêm presente o orçamento para 2020, colocam-se, nesfa data, as
seguinfes quesfões;

1. Antevendo uma quebra muito acentuada das receitas conenfes, fruto de uma quebra acentuada da
atividade econÓmica, estâ o município preparaæ para acomodar este impacto financeiro negativo, face
o atual nível da despesa corrente que em 2019 totatiza g1 ,B milhöes de euros?

2' Existe algum estudo financeiro que permita avaliar o impacto negativo desta pandemia nas contas da
Câmara, bem como nas ernpresas municipais e a realização de uma revisão orçamental, adequada e
claramente necessária?

3. Tem o município condições financeiras para lanar a cabo o programa de investimentos prevrsfos, ou
em curso, para 2020 e 2021, nomeadamente, cs que transitam de 2019, sem necesslda de de recorrer
a nlvos empréstimos banc(uios de médio e longo prazo?
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4, Como pretende o executivo relançar a economia do nosso concelho?
5. Existe algum plano ou programa, pronto a ser implementado, para apoiar as e/npresas do nosso

concelho?

Consequentemente e sendo nosso entendimento, que não haveré¡ condiçöes para reduzir a carga fiscal em
2020, propomos gue se proceda tão breve quanto possível, a uma revisão orçamental, quò proceda à
reafectação do lucro do exercicio de 32 mithöes de euros, descabimente fodos os encargos qúe for possíve!,
adiando no tempo a concretização de projetos, ainda que já aprovados por não seremþrioritários, reduza o
nívelde despesas correntes do município e defina um plano de apoío à economia local, que já devia estar
concluído, sob pena de asslsfftmos a encerramenfos em massa, principalmente das noisas mícro e
pequenas e/npresas, arrastando assim, para o desemprego, milhares de gaienses.
Pela nossa parte, demog em momento próprio o nosso modesfo conti¡buto, apresentando com grande
sentido de responsabilidade, um conjunto de proposfas no sentido de ajudai na resolução de muitos
problemas causados pe/a pandemia COVID 19, que queremos crer, serão tidos em conta,
Pelo exposto, não obstante o elevado resultado líquido apresentado, não concordamos com asconc/usões
deste relatório de atividade e conta de gerência, assim como nao concordamos sobre a utilização que se
pretende dar ao resultado do exercício, porque nesfa fase, as pessoas devem ser a nossa- priotridade
absoluta. O cimento de alguns dos investimenfos previsfos para 2020 pode esperar, porque aþuns deles
iët esperam desde 2017, 2018 e 2019, /nas as pessoas e as e/npresas, que dão traøano esfas pessoas,
não,

Pelos mofivos apresentados, o PSD vota contra o Retatório de Atividades e Conta de Gerência 201g,
Vila Nova de Gaia, 1 de junho de 2020.
o Grupo de vereadores do psD na câmara Municipatde vita Nova de Gaia"

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à
capacidade que o município possa ou não terde acomodareste impactoñegativo do COV|Dlg,
disse que em 10lugar, está-se a falardas contas de 20'lg, pelo que, não exiõte nenhum impacto
nas mesmas, existindo uma almofada de gestä0, que tranquiliza o Município. Que, neste momento,
está em contraciclo, porque quando o Município precisava de combater a dívida, fê-lo
gradualmente, mas as pessoas perceberam que havia um impacto, ou seja, as pessoas passaram
a viver melhor, porque as famílias passaram a ter a oporiunidade de verem os seus filhos a
beneficiar de um pequeno-almoço gratuito nas escolas, as IPSS do concelho näo faliram e
surgiram políticas na área da educaçäo ou na área da ação social, muito prósperas, Relativamente
à questão do rigor, disse que o município, apesar de tudo, fez um esforç0. Ño que diz respeito à
questão dos impostos, disse que no nível municipal, vale a pena perceber esta questão e entende
qu9 0s gaienses, por princípio, preferem ter um conjunto de políticas sociais ativas, do que ter uma
redução de 50 euros por ano, no que quer que seja, Que, apesar de tudo, entende que ioi possível
reduzir.alguns dos pagamentos, nomeadamente, na fatuia de água e do lMl, e o Município foi
capaz de criar uma bateria de políticas públicas municipais que não existiam. Relativamente aos
impostos, disse que a Câmara não tem de colocar todos os impostos no mínimo, porque não é
possível querer ao mesmo tempo políticas sociais agressivas, apoio ao relançamento da
economia, apoio às empresas e depois a seguir não querei ter receita. Que as políticai fiscais são
receita para redistribuiçäo e, disse admitir ser mais provável mexer no lMl em öutubro, reduzindo-
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o de novo, do que mexer na derrama, porque é um imposto que näo deveria ser flexível, No que
diz respeito aos investimentos, disse que a escarpa e as encostas do Douro, estäo num avanço
brutal; que em Avintes, as obras são evidentes; que o estudo geológico da ponte está em curso e
que 0 processo referente ao metro, está em tramitaçã0, Relativamente às questöes da economia
interna do concelho, disse que a VL3, está uma parte em obra e outra em concurso; que a feira
dos Carvalhos foi adjudicada; que a reabilitaçao de pavimentos está em curso e que o pavilhäo
multiusos e o metro/bus, estäo praticamente adjudicados,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 votos contra do ppD/pSD,
aprovar o relatório de atividades e contas do Município de Vila Nova de Gaia,
relativas a2019, bem como, a certificação legal de contas.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a apreciação e votação da
Assembleia Municipal nos termos da alínea l) do no 2 do artigo 2bo da Lei no
7512013 de 12 de setembro.

INVENTÁRIO DOS BENS UÓVelS e IMOVEIS DO ANO DE 2019
EDOC/2020t32324

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6,
apenas no original,
De sp acho do Sr. Presid ente : " À Câmara. 27 . 05, 2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PpD/pSD,
aprovar o inventário dos bens móveis e imóveis do Município de Vila Nova
de Gaia, relativos a 2019,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a apreciação da
Assembleia Municipal nos termos da alínea l) do no 2 do artigo 25o da Lei no
7512013 de 12 de setembro,

DE covtD- osP CRECH
DOC SOL
DOCENT E DAS ESCOLAS LICAS E DO 11O E12O ANOS DE ESCO LARIDADE
EDOC/2020/32061

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7,
apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 27.05.2020,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento,

4
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CE DE PARC ELA - QUINTA DO PACO - FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2020t32431

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B,
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 27.05.2020,
O Senhor Vereador, Eng.. Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo, propôs que a construçäo do
muro seja em pedra, corrigindo a menção do acordo, de que seria em betão com revestimento a
pedra,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de cedência a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e Rui de Brito e Cunha Leite de Castro,
relativoá cedência da parcela de terreno com 857m2, destinada à instalaçäo
de um jardim para uso dos utentes do centro de dia da Associação de
Solidariedade Social dos ldosos de Canidelo, nos termos apresentados.

APOIO AO SETOR DOS TÁXIS NO ÂMBITO DA COVID.I9
EDOC/2020t32345

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

apenas no original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 27.05.2020,
O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura perguntou se o Município tem
identificado mais alguns setores, onde este procedimento possa seradotado.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que houve uma
preocupação com aqueles que eram considerados de grande risco e os profissionais de saúde,
neste momento, estão a ser enquadrados nos serviços de saúde pública, nomeadamente, no
hospital. Que neste momento, para além do aqui exposto, considera ser igualmente prioritário, os
trabalhadores do apoio domiciliário das lpSS,s,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, as seguintes medidas:
' higienização de todas as viaturas do contingente municþal de táxis pelos
serviços municipais;
- distribuiçäo de i00 máscaras de proteçäo a cada licença de táxi;
' realizaçäo de testes de despiste da Covid.19 para os operadores de táxi.
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DE ENTO DE DESPORT
AT ES T NO ARE N IVEIRA DO DOU

EDOC/2020t32454
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 10,
apenas no original,
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara, 27.05.2020,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que de acordo com a lei do
arrendamento, cumpridos que sejam 180 dias, pode mesmo haver de alguma das partes, a
possibilidade de porem termo ao contrato. Que existe uma obrigação das pesioas de, no caso de
eventualmente fazerem cessar o contrato, indemnizar pelas benfeitorias, as quais seräo
significativas, mas tratando-se de particulares poder-se-á criar algumas dificuldades se os atuais
senhorios quiserem denunciar o contrato.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de arrendamento a celebrar
entre Jorge Miguel Mesquita Teles Fernandes Gomes, Manuel Mesquita
Teles Fernandes Gomes, Teresa Maria Mesquita Teles Fernandes Gomes
Teixeira Coelho e o Município de Vila Nova de Gaia, para a instalação de um
equipamento desportivo destinado a atividades aquáticas, no Areinho de
Oliveira do Douro, nos termos apresentados,

EDÊNC ITA NO tNro ARRUA
DlCU UESIAS DE ESE

VALADARES
EDOC/2020t30252
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11,
apenas no original.
Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara, 27.05.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedêncía gratuita de quatro parcelas
de terreno, para efeitos de.execuçäo do alargamento de um arruamento
perpendicular à Rua Nuno Alvares, Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e
Valadares, nos termos informados.
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BENS CULTURAIS PARA VENDA CATÁLOGO VIEIRA DA SILVA PRECO E
QUANTIDADES
EDOC/2020t32410

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12,
apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 27,05,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o preço unitário de 25,00€ (vinte e cinco
euros), para colocação á venda, nos equipamentos culturais, de 100
catálogos da Exposição "Vieira da Silva: Um Olhar Singular", nos termos
informados.

IPAME PROT AV
ITUI CONCELH

EDOC/2020t32426

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13,
apenas no original.
De sp acho do Sr, Presid ente : " A Câmara. 27, 05,2020,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento,

PROPOST DE REGULAMENTO CONCURSO ''MÁSCARAS CULTURA ARTE''
EDOC 2020t32462

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

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de regulamento relativo ao
Concurso Artístico "Máscaras Cultura Arte", nos termos informados,

D|REçÃO MUN|C|PAL DE BOM ErRos SAPADoRES E PROTEçAo CIVIL
CIVIL

B
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 201 OMBEIROS SAPADORES E PRO9- B
EDOC/2020/31005
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 15,
apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 27.05.2020,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.
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DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURiDICOS
TERM NTRATO CESSÄO DA DO REST RDO

EBI EDO DA
EDOC/2020t32349

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 16,
apenas no original.
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 27.05.2020,
0 Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse manter-se a permissa, ou seja, a
Câmara admite à volta de 60,000 euros, em termos de valor indemnizatório e, a outra parte, fala
em 300 ou 400.000 euros. Perguntou se os g.000 euros dizem respeito ao acréscimo de prazo de
janeiro a março,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse haver uma
componente que foi uma perda por razões que não lhe são imputáveis, que é o caso das refeiçöes
dos miúdos da APPACDM, Disse que se este assunto for para tribunal, näo terá dúvidas em
testemunhar favoravelmente pelo concessionário, porque ele está a ser prejudicado por uma lei
geral, que aplicada ao caso concreto, é errada, e o concessionário tem toda a razäo.
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do PpD/pSD,
aprovar, nos termos da lnformaçäo n0 2020.54.DCAJRM, o seguinte:
' indeferir o presente pedido, porquanto o facto que lhe está subjacente, foi
já atendido no final do ano de 2019;
- que igual tratamento seja dado a qualquer pedido que tenha na sua origem,
os factos constantes daquele pedido e apreciados na lnformáção
19,46/DCAJRM.

REGU oDo E DE VEICULOS DE
EIROS - EM - DO MUN PIO DE VILA NOVA DE GAIA

EDOC/2019/9676

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 17,
apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 27,05.2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar a proposta de Regulamento do Transporte Público de Aluguer em
Veículos Ligeiros de Passageiros - Transporte em Táxi, do Município de Vila
Nova de Gaia , nos termos e para efeitos do disposto no artigo 1010 do CpA
- Código do Procedimento Administrativo.
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D|REçÃo MUN|C|PAL DE ADMtNtSTRAçÄO E FINANçAS
GESTAO D ENERGÉT RETO.LEI NO

11 DE FEVEREI P MENT DE MEDI lcr NCIA
E P DE VILA NOV

GAIA. RETIFICADAS
EDOC/2020/23686

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o n0 18,
apenas no original.
Despacho do sr. Presldente:"Aprovo. A câmara para ratif¡cação. 1g.05,2020"
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente
datado de 19.05.2020, que aprovou a ata de júri e as peças retificadas,
relativas ao "Contrato de Gestäo de Eficiência Energética, ao abrigo do
Decreto.Lei no 2912011, de 28 de fevereiro, para implementaçäo de medidas
de eficiência energética no sistema de iluminaçäo pública (SlP), no concetho
de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

DE CO A CELE O MUNICÍP A DE GAIA
EA IGREJA IAL DE S. AFURADA PA

E DA IGREJA PEDRO DA
U TOT 20.000 LE

EDOC/2020/29969

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 1g,
apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 21,05,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja Paroquial de S,
Pedro da Afurada, para apoio financeiro às obras de requalificação da lgreja
Velha de S, Pedro da Afurada, no montante total de €120.000,00 (cento e vinte
mil euros), nos termos apresentados,
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G TIV EDIM PARA
EMPREIT DA FEIRA LHOS -
PEDROSO''

EDOC/2020/28868
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20,
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"Tomeiconhecimento, Notifique-se, A Câmara. 15,05,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD
ratificar o despacho do senhor presidente datado de 15.05,2020.

DA ELA DE TE OMA SITA NA
F DE MARINHA RTO DE

PR slTo ESIA DE
F

EDOCI2017/50670

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21,
apenas no original,
Desp acho do Sr, Presid ente : " A Câmara. 20, 05, 2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar a alienação da parcela de terreno com
a área de 20,00 m2, sita na Travessa da Calçada Romana, freguesia de S,
Félix da Marinha, inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 4673 e
descrita na Primeira Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia
sob o número 5639 - S. Félix da Marinha, para a acerto de estremas do prédio
urbano sito na Rua Calçada Romana, na indicada freguesia de S. Félix da
Marinha, descrito na 1.a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de
Gaia sob o número 811, nos termos informados.

CEDÊN M REG DI

TIVA OVIN EB P U NA
F EOL DOURO P ODE25

DA DA DO CONTRA
o NTE PE SE NUNCIADO

DAS P DA MINUT TO DE
EDOC/2020/6897
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22,
apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 20.05,2020,
O ponto foi retirado da ordem de trabalho.

DE A CELEB O MUNICí NOVA DE
O CENT IAL DA P

PA COMPA FINAN PLEMENTAR E TOTAL D
€8O.()()O.OO (OITENTA M¡L EUROS)
EDOC/2020t32175

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23,
apenas no original,
De spacho do Sr, Presid ente : " A Câmara. 27 . 05,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Centro Social da Paróquia de S.
Salvador de Grijó (terceira revisão), para uma comparticipação financeira
suplementar, no montante total de €80,000,00 (oitenta mil euros), nos termos
apresentados.

co ERAD TIVO DE DE CO A CELE
OMU DE VILA GAIA E FREGUESIA ES

PARA FINAN HOS DED
ARRUAME NTOS DA FREG NO MONTANTE DE €185.500.00 (CENTO E

4

GRIJ EIE S. SAL

OITENT E CINCO MIL QUIN HENTOS EUROS)
ED0C/2020/29591

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24,
apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 27,05,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de
delegação de competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de
Gaia e a Junta de Freguesia de Avintes, para apoio financeiro à execuçäo de
trabalhos de arranjo de diversos arruamentos da freguesia, no montante
global de €185.500,00 (cento e oitenta e cinco mil e quinhentos euros), nos
termos apresentados,
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ADIT AO PROG ENTRE O DE VILA
DE ASI. INTERNACI

co
IGRA NCELH NOVA DE

EDOC/2019/80376
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25,
apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 27,05,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao contrato-programa a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a ASI - Associáção de
Solidariedade lnternacional para Construção e lmplementaçäo do ll Plano
Municipal para a lntegraçäo de lmigrantes no concelho de Vila Nova de Gaia,
nos termos apresentados.

INDICA DORES FINANC ETROS - MA|O 2020
EDOC/2020/31989

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26,
apenas no original.
Despacho do Sr. Presid ente : " À Câmara. 27.0 5.2020,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento,

,.PA
MUNICIP VILAR DO P CONST

ELEMENTOS

ED0C/2020t26115
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27,
apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara. 27,05.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/pSD,
nos termos informados, o seguinte:
1. Autorizar a abertura do procedimento por concurso público e respetivo

cabimento, bem como, aprovar a constituiçäo do júri e seu secretário e
as peças do procedimento;
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ú
2. submeter à Assembleia Municipal, em cumprimento do artigo 22o doDL

197/99 de 08 de junho, repristinado pela Resorução da Assembleia da
República n0 86/11 de 11 de abril, a aprovaçäo dos encargos plurianuais,
nos seguintes termos:
2021 - 1.399,200,00€ (lVA inctuído)
2022- 932.800,00€ (lVA incluído)

coN MIT PARA ADA DE
- CONSE

RELAT
EDOC/2020/10530
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28,
apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 27.05.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
'Aprovar as propostas contidas no relatório final da fase de qualificaçäo,
nos termos do n0 4 do artigo 1860 do CCp, nomeadamente:
i. A qualificação de todos os candidatos, verificando-se que
todos preenchem os requisitos minimos de qualificaçäo fixados no
Programa de Concurso;
ii. Ordenar a notificaçäo da decisão de qualificaçäo a todos os candidatos,
nos termos do artigo 1870 e lBB0 do ccp, e, em simultâneo, como
estabelecido no artigo 1890 do CCP, o envio do convite à apresentação de
propostas, tendo este já sido aprovado aquando das restantes peças do
procedimento.

EMPRE DA DE REAB ILITACAO DA FEIRA DOS ALHOS PED ROSO

E REST PATRI

REFORMULACÄO DE EN CARGOS

EDOC/2019t26922

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g,
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 27.05.2020,
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É älñVILA NOVA DE

CÂMARA MUNICIPAL

Deliberaçäo:

vAta no I I - Reunião Púhlica
De 0I de.iuttlto de 2020

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
1 - Tomar conhec¡mento da reformulação dos encargos, face à previsäo de
início da obra para o mês de setembro, submetendo, posteriormente, a
deliberação da Assembleia Municipal com vista à devida autorização da
referida reprogramação plurianual, em cumprimento do art. 22o do DL
197/99,08.06, repristinado pela Res AR 86/2011, de 11,04, nos seguintes
termos:
2020 . 786.991,79€ + IVA;
2021- 1,135.095,21€ + tVA;
2. Autorizar o descabimento integral da pc no 1s28t201g, com vista a
posterior emissäo de novo cabímento e respetivo compromisso.

û

EM REGI ME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE. POR PARTE DA NTA DE
FREGU DE MAFAMUD E E VILAR DO P iso. oo PRÉD O RÚSTICO DENOMINADO
..PAROIJ EDES. ". slro No LUGAR DE S. CAETANO. UNIÄO DE FR UESIAS
DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAíSO

EDOC/2019/26060

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30,
apenas no original,
Despacho do Sr. Preslde nte : " À Câmara, 27. 0 5.2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PpD/pSD,
nos termos informados, o seguinte:
' aceitar a cedência, em regime de direito de superfície, por parte da Junta
de Freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso, do prédio rústico denominado
"Parque de S. Caetano", sito no Lugar de S. Caetano, união das freguesias
de Mafamude e Vilar do Paraíso, com a área de 12,860,00 m2, descrito na
Primeira Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o
número 3507 'Vilar do Paraíso e inscrito na matriz rústica sob o artigo 2557
(o qual provém do artigo rústico 2883 da extinta freguesia de Vilar do
Paraíso), pelo prazo de 75 anos;
- aprovar a minuta da respetiva escritura,

^
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VIIA NOVA ÞE

Mf. kl,-.t
cÂMARA MUNtctpAL Ato tt'll - Reunííio PúblÍco

De 0l dejunho de 2020

FoRNECtMENTo pE REFETçöES NO ÂMBITO pO COVlp.l9
EDOC/2020t32367

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31,
apenas no original,
De spacho do Sr. Presid ente : " A Câmara. 27, 05.2020,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

CONCU PUBLICO DE CO NC - GAIA MU SEU. AMBIENTE - NOVA VERSAO DOS

4

T DE REFE IA

EDOC/2020/10359

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32,
apenas no original.
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara, 27.05.2020,
O SenhorVereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que o museu que vai ser construido
e bem, atendendo à aquilo que é a tradiçäo de Gaia relativamente à cerâmica tradicional, foi
posteriormente vocacionado para a temática do ambiente, pelo que, perguntou se houve alguma
coisa em concreto que fez mudar o objetivo inicial, porque poderá ser muito interessante manter
um núcleo museolÓgico relacionado com a cerâmica tradicional, nomeadamente, no finaldo século
XlX, Perguntou se houve alguma razäo objetiva para a mudança da temática,
O Senhor Presidente da Gâmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o espaço foi
comprado para duas valências fundamentais, uma terceira acessóriáe uma quaria geral,'qu'e era
o museu da cidade e o auditório municipal, Uma valência instrumental que era um giande parque
de estacionamento subterrâneo, que iria servir o equipamento, mas iria também servir a estação
das Devesas e aquele núcleo da estaçäo dos comboios e uma terceira mais global, que é toda
uma zona brutal na zona verde envolvente, que é deixada ao domínio público, ão espaço público
de fruiçäo de lazer, etc, Que a Câmara começou a fazer a montagem do procedimento de
lançamento de concurso e percebeu-se que não havia suporte de entusiásmo potencial geral, para
algo ligado estritamente à cerâmica, porque a cidade é muito mais que a ceramica e ohuseu da
cidade é muito mais do que cerâmica. Que o facto de Gaia estar ligada à terra-mae e ao ambiente,
pensou-se na possibilidade de ter um museu que associasse a temática da ceråmica e da cidade,
ao potencial das caves do Vinho do Porto, do rio Douro, à pintura artística e à escultura artística,
que são tributárias da cerâmica, Disse näo haver nenhum museu do ambiente, mas uma valência
da valorização da componente ambiental, para que, quem visita, näo vá "apenas" ver o registo da
cerâmica, mas perceber a cidade de Gaia e a importância da ceramica na cidade,
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VILA NOVA DE

y4g kl.øt
CAMARA MUNICIPAL Ala n' I I - Reuníão Ptiblico

De 0l dejunho de 2020

Deliberaçäo

Deliberado por unanimidade, aprovar a nova versão dos termos de referência,
conforme informado pelos serviços.

MPRE PAVI LTIUSOS OS DO
DOS ENCARGOS

EDOC/2019/50686

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33,
apenas no original,
Despacho do Sr. Presldente:"A Câmara, 27.05.2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/pSD,
nos termos informados, o seguinte:
1 ' Tomar conhecimento da reformulação dos encargos, face à previsão de
início da obra para o mês de dezembro, submetendo, posteriormente, a
deliberação da Assembleia Municipal com vista à devida autorização da
reprogramaçäo plurianual, em cumprimento do art. 22o do DL 197/99, 08.06,
repristinado pela Resoluçäo da Assembleia da República 86/2011, de 11.04,
nos seguintes termos:
2020 - 106.000,00€
2021 - 5.300.000,00€
2022 - 3.074,000,00€ (valores com IVA incluído)
2'Autorizar o descabimento integral da PC no qblnOZ[ com vista a posterior
emissäo de novo cabímento.

AQUISICAO DO IMÓVEL DENOMINADO "TERREIRO DA VILA'', PELO VALOR DE

fl

00 NTOS E ILE NADO À DO FUT
CE cívrco oe ó" - REVrsro DO VALOR N IADO
EDOC/2020t32428

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34,
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 27.05.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a aquisiçäo do imóvel pelo novo valor
de € 240.000,00 € (duzentos e quarenta mil euros), destinado à implantação
do futuro "Centro Cívico de Grijó", nos termos informados

ffi#Clâssiflcaçâo: Público
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VILA NOVA ÞE

Ë h-It
MCÄMARA MUNICIPAL Ata nn II - Reuníão Públíctt

De 0l dejunho de 2020

DIREçÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBL|COS
PEDIDO ENTO REFERENTE RES DE

ACIONA PRIVA OANOD TOS NA RUA LIX.
FREG DE MARIN ALOR DE €1 E OITENT
E SOLICIT LAF P LIX DA
EDOCt2020t4492
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35,
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 27.05.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da
taxa referente a lugares de estacionamento privativo para o ano de 2020,
sitos na Rua de S. Félix, freguesia de Säo Félix da Marinha, no valor de
€1'080,00 (mil e oitenta euros), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de
S. Félix da Marinha, nos termos informados.

PEDI O PAGAM DA NTEAL DE
PRIVA OANO D SITOS NA RU .UN

DEF ESIAS DE O E SEIXEZE O. NO VALOR DE €1.080.00 tMtL E OITENTA

4

EUROS). SOL ICITADO POR AUGUSTO PEREIRA BATISTA
EDOC/2020/2590
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36,
apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 27.05.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa referente a lugares de estacionamento privativo para o año de 2020,
sitos na Rua da lgreja, União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, no valor
de €1.080,00 (mil e oitenta euros), solicitado por Augusto Pereira Batista, nos
termos informados.

EDIDO PAGAM DA
ENT TIVO P ANO DE

DE ESIAS D DIM

RENTE A DE

NA IGREJA -
NO

IA DE CR

E

€1 EOt
o LEVER E

ADO
EDOCt2020t3242
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VILA NOVA DE

M
fÕ kI...{\

cÁ¡4ARA N,luNtctpAL Ata n' 1l - Reuníão Ptil¡líca
De 0l dejunho de 2020

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 37,
apenas no original,
De sp acho do Sr, Presid ente : " A Câmara. 27. 0 5,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa referente a lugares de estacionamento privativo para o ano de 2020,
sitos na Avenida da lgreja, União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e
Crestuma, no valor de €1,080,00 (mil e oitenta euros), solicitado pela
Paróquia de Crestuma, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENCAO DO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A DOIS RES DE

î

AD E COIA

MARINHADE DE

TACI P o 2020 SI DE

DRO DA
NO DE €6 EIS MIL NTOS E AEU O PELA

EDOCt2020t3213
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38,
apenas no original,
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara,27.05,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da
taxa referente a dois lugares de estacionamento privativo parã o ano de
2020, sitos na Rua de Santa Bárbara, União de Freguesias de Santa Marinha
e São Pedro da Afurada, no valor de €6.560,00 (seis mil quinhentos e
sessenta euros), solicitado pela Paróquia de Santa Bárbara de Coimbröes,
nos termos informados.

ODEI DO UM LU
ACr DE O LARGO D O ANDR

UESIA CANIDEL VALOR .080 0 ITENTA
DA IGR L AN DE

EDOCI2020I4476

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g,
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 27.05,2020,

RE

F
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Ë kl,tVILA NOVA DE

CÂMARA MUNIcIPAL

Deliberaçäo:

wAto tt' I I - Reunião Ptil¡lìca
De 0I dejunho de 2020

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da
taxa referente a um lugar de estacionamento privativo para o ano de 2020,
sito no Largo de santo André, freguesia de canidero, no valor de €1.0g0,00
(mil e oitenta euros), solicitado pela Fábrica da lgreja paroquial santo André
de Canidelo, nos termos informados,

4

ODEI DOP TAXA AUM
ESTACIONAM ENTO PRIVATIVO RA O ANO DE SITO NA RUA DO CALISTO -

DA IG IAL

F 0 0 E E
ADO PE DE CANI

EDOCt2020t4426
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40,
apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara, 27.05.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa referente a um lugar de estacionamento privativo para o ano de 2020,
sito na Rua do Calisto, freguesia de Canidelo, no valor de €1.080,00 (mil e
oitenta euros), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial Santo André de
Canidelo, nos termos informados,

DE IS DO ODAT FERENTE A GAR DE
ESTACI OP PARA E 2020 S IDA
co MORE DE SIAS DE ESE S NO

OR DE IL AE ICITADO CA DA IG
PARO LDE RES
EÐOCt2020t4377

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41,
apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 27.05.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa referente a um lugar de estacionamento privativo para o ano de 2020,
sito na Avenida António Coelho Moreira, União de Freguesias de Gulpilhares
e Valadares, no valor de €1.080,00 (mil e oitenta euros), solicitado pela
Fábrica da lgreja Paroquial de Valadares, nos termos informados.

E CANI VALOR
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VILA NOVA ÞE

M
Ü MIT

cÂt"1ARA t'luNtCtpAL Ato tt' I I - Reunião Ptihlica
De 0l tle junho tle 2020

PEDI REFERENT ES DE
IONAM PRIV OANOD O NA RUA DE DRO -

FREGU SANTA NO VA
€2.1 MIL CEN SSENTA SOLICITADO

UES PEDRO
EDOC/2020/6461

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42,
apenas no original,
De sp acho do Sr. Presid e nte : " À Câmara. 27, 05,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençäo do pagamento da
taxa referente a dois lugares de estacionamento privativo para o ano de
2020, sito na Rua de São Pedro, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo
Pedro da Afurada, no valor de €2,160,00 (dois mil cento e sessenta euros),
solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial da Freguesia de Säo Pedro da
Afurada, nos termos informados.

PEDID SE AGAMEN TAXA DOZE L E
ESTACI PRIVATIVO PARA 0 ANO D82020. JUNTO BEIRA.MAR. NO VALOR

â

CESSIO

E€1 DOZE SESSENT SOLICIT
A VIVA. RAIAS E LA NOVA

DE GAIA
ÊDOCt2020t4924
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43,
apenas no original,
Despacho do Sr. Preslde nte : " À Câmara, 27. 0 5.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa referente a doze lugares de estacionamento privativo para o ano de
2020, junto à beira-mar, no valor de €12,960,00 doze mil novecentos e
sessenta euros), solicitado por prancha viva Associaçäo de
Concessionários Praias e Bares de Vila Nova de Gaia, nos termos
informados.
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M
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CÂM/\RA MUNIcIPAL Ata n'll - Reuníão Ptiblico
De 0l dejunho de 2020

DE DOP DA TAXA UM
EST ENTO PARA DE 2020 SIT GAGO

INHO N0 UN GUESIAS D LHARES E V NO
€630 CENTOS E EUROS POR L

IS LDA
EDOC/2020t19770

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44,
apenas no original,
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara, 27.05.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa referente a um lugar de estacionamento privativo para o ano de 2020,
sito na Avenida Gago Coutinho no 152, União de Freguesias de Gulpilhares
e Valadares, no valor de €630,00 (seiscentos e trinta euros), solicitado por
Léguas Favoráveis Unipessoal, Lda, nos termos informados.

PED tDo SENCÄO DO PAGAM ENTO DA TAXA RFFFRFNTF AUM RDF

4

PRIVAT OANOD SITO NA VALENTE -
UNI FREGUE E SANTA E N

00 E DUZEN PELA ET

EDOC/2020t17315

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45,
apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 27,05.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa referente a um lugar de estacionamento privativo para o ano de 2020,
junto à beira.mar, no valor de €2.200,00 (dois mil e duzentos euros),
solicitado pela ETCETERA Associação Artistica, nos termos informados.

DO DE DO ENTO LU
E AMENT P DE O LARGO P DEE

DE ESIAS DE o
VALOR DE €2.160.00 lDots MIL CENTO E SENTA EUROSì. CITADO POR Nto

RE

BATISTA DE OL IVEIRA
EDOCt2020t2459
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VILA NOVA ÞE

M
q
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CÂMARA MUNICIPAL Ata n' I I - Reunião Ptihlíca

De 0I dejunho de 2020

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46,
apenas no original.
Despacho do Sr. Presid ente : " A Câmara. 27,05,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da
taxa referente a dois lugares de estacionamento privativo para o ano de
2020, sito no Largo Padre Saúde e Rua Säo Brás, União de Freguesias de
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, no valor de €2.160,00 (dois mil cento e
sessenta euros), solicitado por António Batista de Oliveira, nos termos
informados,

POSTU ICIPAL D ITO NA MDE DE
DE MAF E VILAR DO

EDOC/2019/48690

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47,
apenas no original.
Despacho do Sr, Presid ente : " A Câm ara. 27 . 05,2020,
Deliberação:

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

PO MUNICIPAL DE TRÂNSI TO NA AVENIDA JOÃO SILVA NO
EN ENTO UA RAIMU CARV PADRE

PI COMAA SILVA PI
EDOC/2020t32333

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48,
apenas no original.
Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara, 27.05.2020,
Deliberaçäo:

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

URA AL DE OEM A MARIN
UNI DE FREGU DE SANTA MARINHA E PEDRO DA AFURADA
EDOC/2018t78348
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g,
apenas no original.
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VILA NOVA DE

cÂMARA MUNrctpAL MAta n' ll - Reuníão Ptiblíca
De 0l de.junho le 2020

4
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 27.05.2020,
Deliberaçäo:

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

ESPECIAL DE CIRCULACÃO PARA OS SEGUINTES VEíCULOS PESADOS:

IRCU

DA

04-

UV 73-37 FH 91 7
18-UD- .PR 80.63-TF 89.312.

RD E 99.CC- PERM N DA
ITADA E A1 SANTO

A DA E AV. D. IDO D 12 MESES
EDOC/2020/29196
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50,
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 27,05.2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,
aprovar a autorizaçäo especial de circulação para os seguintes veículos
pesados:-21-80-uv,73-32-uG, zB-lu-20,79-41-up,79-FH-02,91.GE-g3,30-37.
p G, 7 4.ZX-49, 7 4-ZX.4g, 04-CQ.0 g, 1 7.92-xR, 1g-UD-7 4, 20.70, p R, 34-QO-21,
44-38-QG, 80-63-TF, g0-XV-93, g9-312-RD, 92-5g-pB E gg-cc-74, para
permissäo de circulação no interior da zona delimitada entre a 41, Rotunda
de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (E,N,222)e
Av. D' João ll (VLg), válido durante 12 meses, nos termos informados.

RE FALTA IONAME MORADO A
ULAR DE FREG DE SANTA

DA AFURADA
EDOC/2018t25214

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51,
apenas no original.
Desp acho do Sr, Presid ente : " À Câmara. 27.0 5.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de implementação da reserva
do estacionamento autorizado, existente no Bairro João Félix, União de
Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, para os moradores,
bem como a proposta de monitorizaçäo do projeto, nos iermos informados,
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CÂMARA MUNIcIpAL Ata n'II - ReunÍíio PúblÍca
De 0I dejunho de 2020

D|REçÃO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSÄO SOC¡R¡-
CONTRA ATROCiN tvo - À exrREme PARA

RRIDA ,.WINGS NAL CORD H
FOUN t,

PROT ENTE
EDOCt2016t2751

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52,
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 19,05.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, revogar o contrato de patrocínio desportivo
celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia e Extreme, Events &
Services Lda e consequente descabimento da verba, nos termos informados,

REFORCODEVERBA No IXO DE APOIO ARREN DAME . DO PROGRAMA GAIA +

û

o

INCLUS NO VALOR DE €100.000.00 rcEM MIL EUROS)
ED0C/2020t27758
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53,
apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara. 12.05.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o reforço de verba no eixo de apoio ao
arrendamento, do Programa Gaia+lnclusiva, em 100,000,00€ (cem mileuros),
de forma a garantir o alargamento deste apoio a mais famílias, nos termos
informados,

REFORCO DE VERBA NO EIXO DE APOIO A CARÊNCIA EC ONÓMICA E EME IA
SOCIAL. DO PROGRAMA GAIA + INCLUSIVA. NO VALOR DE €100.000.00 tcEM MIL EUROSI
EDOC/2020t27861

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b4,
apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 12,05,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o reforço de verba no eixo de apoio na
carência económica e emergência social, do Programa Gaia+lnclusiva, em
100.000,00€ (cem mil euros), de forma a garantir o alargamento deste apoio
a mais famílias, nos termos informados.
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ATIVIDAD Éncro a DE SERVI
60 DA DO DE MINISTROS NO I7 DE MAIO

EDOC/2020t30612
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no bb,
apenas no original,
Despacho do sr. Presidente: "Aprovo, À câmara para ratificação. 21,05,2020"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente
datado de 21.05.2020, que aprovou a suspensäo das atividades de comércio
a retalho e prestação de serviços - artigo 60 da Resoluçäo do Conselho de
Ministros no 3812020, de 17 de maio, nos termos informados,

PEDIDO DE ISENCÄO DO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA ADMIN NO

4

VALOR DE €130,00 tcENTo E TRINTA EUROSI. SOL ICITADO POR DEOLINDA MONTEIRO
DOS SANTOS
EDOC/2020/14968
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56,
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 25.05,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isençäo do pagamento da
taxa de vistoria administrativa, solicitado por Deolinda Monteiro dos Santos,
nos termos informados.

PEDIDO EN DE INISTRAT
VALOR DE €130.00 rcENTO E TRINTA EUROSI. SOLICIT ADO POR MARIA F MA
ALVES DA SILVA
EDOC/2020t10297

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52,
apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara. 25,05.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa de vistoria administrativa, no valor de €130,00 (cento à ti¡nta euros,
solicitado por Maria de Fátima Alves da Silva, nos termos informados,
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DE DOP TAXA INISTRAT
00 TRINTA E ITADO MANUEL

SANTOS LOPES
EDOC/2020/6619
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b8,
apenas no original.
De spacho do Sr. Presid ente : " À Câmara, 25.05.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa de vistoria administrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta euros,
solicitado por Américo Manuel dos Santos Lopes, nos termos informados.

CAN DIDATURA DE APOIO AO ARREN SOLICIT ADO POR EMÍDIO PEREIRA
TTNOCO

EDOC/2020t28327

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5g,
apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 25.05.2020,
Deliberaçäo:

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

CANDI TURA DE APOI o AO ARR MENTO SOLIctTADO POR ANA CARINAEN

CARVALHO DA ROCHA
EDOC/2020t28329

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60,
apenas no original.
Despacho do Sr. Presldente:"A Câmara, 25.05.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Ana Carina Carvalho da Rocha, nos termos informados.

TURA ¡0 DAME ICITADO ENE
E RA

EDOC/2020t28325

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61,
apenas no original.
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Despacho do Sr, Presid ente : " À Câmara. 25, 05.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Marlene da Conceiçäo Moreira da Costa, nos termos
informados.

CANDI DE APOIO AO ARRENDAM NTO SOLICIT POR MÓNICA MANUELA
TEIXEIRA BASTOS
EDOC/2020t28323

Ë kl--.t

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62,
apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 25.05.2020,
Deliberação:

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

4

IDATU
OLIVEI VIEIRA

o N CITADO MIGUEL D

EDOC/2020t28320

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63,
apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara, 25.05,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Nuno Miguel de Oliveira Vieira, nos termos informados.

CAN TURA DE AO AR NDAMENTO ctTADO POR OLINDA ROSA DE
OLIVEIRA MAIA
EDOC/2020t28319
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64,
apenas no original.
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 25.05.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Olinda Rosa de Oliveira Maia, nos termos informados.
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CANDIDA DE APOIO AO ARRENDAM SOLICITAD O POR RUI MIGUEL PINTO
DOS SANTOS
EDOC/2020t28331

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65,
apenas no original.
Despacho do Sr. Presid ente : " A Câmara. 25, 05.2020'
Deliberaçäo:

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

DE ARREN SOLICITADO ED
PEREIRA DE CARVALHO
EDOC/2020/28339
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66,
apenas no original,
Despacho do Sr. Presld ente : " À Câmara, 25.0 5.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Filomena Eduarda Pereira de Carvalho, nos termos
informados.

DE DI DE OCUP EXERCICIO
DE s
EDOC/2020t31832
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62,
apenas no original,
Despacho do sr. Presidente:"Aprovo. À câmara para ratificação,26,05,2020,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente
datado de 26.05,2020, que aprovou, nos termos informados, o seguinte:
1'a criação de lugares destinados ao exercício da prestação de serviços de
restauração e bebidas, nos seguintes locais:
. Areinhos de Avintes e Oliveira do Douro;
. Parque da Lavandeira (exterior);
- Praceta de Salvador Caetano (General Torres);
. Rua das Lajes (zona industrial de Canelas);
. Espaço anexo à Junta de Freguesia de Canelas;
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dt
- Rua da lgreja (Canidelo);
- Avenida da República (estação Joäo de Deus);
- Rua Conceição Fernandes;
- Rotunda de Sto. Ovídio;
- Av. João Paulo ll (Arcozelo)
2. A atribuição do direito de ocupação dos lugares criados e aprovados,
excecionalmente, sem precedência de procedimento público, aos
interessados cujos pedidos se encontram em apreciação.

D|REçAO MUNtCtpAL DE EDUCAçÃO E SAúDE
ODEAB RADEP ENTO PARA CON DE

RESE DE ENTO PARA 380 POSTOS DE TRABALHO NO MBITO DAS
ATIVIDA S DE ENRIOUECIMENTO CURRI CULAR IAEC)
EDOC/2020/28383
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68,
apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara, 27.05.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal
para constituiçäo de reserva de recrutamento para 380 postos de trabalho
no âmbito das atividades de enriquecimento currícular (AEC), nos termos
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a autorização da
Assembleia Municipal,

DIRE ç40 MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
PEDIDO STICA EFEITOS DE IMI

RT. U PEDRO
AFURADA. SOLICITADO R JORGE MANUEL VILARINHO INS
EDOC/2020/30490

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g,
apenas no original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 21.05.2020,

fr
aaËet'-
Ë*""*

Cert¡ficðdo

REG SANTA MARIN

C¡assif¡cação: Público

Página 34 de 3?



Ë kl,..t
VILA NOVA DE

CÂMARA MUNIcIpAL

Deliberaçäo

PE E ISEN

STRU
EURO

DE

P

VALOR D 52
ENT ts

MI

!4Ato tt' 1l - ReuniiÍo Público
De 0I de.juttho de 2020

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
L Reconhecer, em virtude da conclusäo das obras efetuadas nos termos

do projeto de licenciamento aprovado, que o prédio sito na Rua cândido
dos Reis n,s 191, 193 e 195, união das Freguesias de santa Marinha e
são Pedro da Afurada, inscrito na matriz n.o 6897, foi objeto de uma
intervenção de reabilitação, para efeitos da isenção de lMl, ao abrigo do
n,0 1 do art,' 45.0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, na redaçäo
atualmente em vigor, no âmbito do processo n,o 1826/16, com o Alvará
de obras n,o 340/19

2. Aprovar a emissäo de certidäo.
3. Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada,

4

DAT

TAXA M

TROCE

ROSEN

EN DE

E URBAN
NTA E SET

EDA

DE

o
ENTOS

TAXA DE EMI DE V DE LIC NCA DE OB NO VALOR D €290,00
E AEU R0c.0 - PL - FREGU MADAL

SOLI POR C ES LDA
EDOC/2020/28668

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 70,
apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 1J.05.2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa de licença de obras de
construção, no valor de €2.487,52 (dois mil quatrocentos e oitenta e sete
euros e cinquenta e dois cêntimos), da taxa municipal de urbanização, no
valorde€5'606,09 (cinco mil seiscentos e seis euros e nove cêntimós)e da
taxa de emissão de alvará de licença de obras, no valor de €2g0,00 (duzentos
e noventa euros), Proc.o 6701118 - PL, freguesia da Madalena, solicitado por
Construçöes CONJOpEF, LDA, nos termos informados.
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6
DE DOP DA TAXA D DO

NO MO TE DE DOIS M A NTA E
.0 191 -UN UESIAS DE E VILAR

soL POR A EDE o
BI

EDOC/2020t29712
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21,
apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 19.05,2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/psD,
aprovar o pedido de reduçäo, em 50%, do pagamento da taxa de ocupação
do espaço público, no montante de €2.060,64 (dois mil e sessenta euros e
sessenta e quatro cêntimos), Proc.o 1918/19 - CP, Uniäo de Freguesias de
Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado por ADZE HABITA - Soðiedade de
lnvestimento lmobiliário, S.A,, nos termos informados.

EDIDO NTO DE OC
N D 00 ROCENT NTA

P RGAS 5M 0 -PL-
DE MARI URADA POR

INVESTWITHROSA UNI. LDA
EDOC/2020t29716

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72,
apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 19,05,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar o pedido de isençäo, do pagamento da taxa de ocupação do espaço
público, no montante de €1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta euros)¡ p'or
veículo pesado para cargas e descargas, com 6mx2,5m, Proc.o 1966/20: ÞL,
União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, solicitado
por INVESTWITHROSA UNl, LDA, nos termos informados.
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DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁR|O DA TESOURARIA, que se anexa no final por fotocópia sob o no
73, apenas no original.
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas e 30 minutos, o Senhor Presidente da Câmara

declarou encerrada a reunião, da qualse elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos

termos do disposto no n0 1 do art.o 34.0 do CPA, e no n.o 1 do art,o 570. do Anexo I da Lei n:TStZ}lí,,
de 12 de Setembro, com as devidas alteraçöes, bem como do n.o I do art.o 11,0 do Regimento da

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de 2019,01,21.

E eu, , Diretora Municipal de Administração e Finanças e

Sec da reunião, a subscrevi

0 Presidente da Câmara,

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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