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REUNIAO EXTRAORDINÁRA DE cAMARA REALIzADA No sALAo NoBRE Dos pAços

DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA EM 30 DE MAIO DE2O22

PRESENTES:

'o senhor Presidente da câmara, Prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
' o senhor vereador, Dr. José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Dário Soares Freitas da Silva
- A Senhora Vereadora, Enga, Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha pereira
- 0 Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Célia Maria Mendes Correia

PRESIDIU À RCUru¡RO:

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

SECRETARIOU A REUNÂO:

- A senhora Diretora Municipal de Gestäo e Finanças, Dra. Manuela Garrido,

HORA DA ABERTURA: l7 horas e 1g minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: tB horas e 51 minutos.

f

AUsÊNcns JUSTIFIcADAs Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART', 39 DA LEt N.o Tst201g
DE12 DE SETEMBRO, COM AS DEVTDAS ALTERAçöES:

- A Senhora Vereadora, Dra, Marina Raquel Lopes Mendes.
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APROVACÃO NITIVA DA ATA NO 10 DA RE CÂU¡NN REALIZADA EM

PRESIDÊNCWVE REAçÃ0,
UNIAO PUBLICAI DE

16 DE D82022
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 n0 l0 da reuniäo pública de
Câmara, realizada em 16 de maio de2022.
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues e os Senhores
Vereadores, Dr. José Joaquim Cancela Moura e Dr, Dário Soares Freitas da Silva, näo
votaram a aprovação da ata n0 10 da reuniäo pública de Câmara de 16 de maio de 2022,
em virtude de näo terem participado na mesma.

SAPAD IROS DE E COMPANHIAA
8DOCt2022t42156
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.24.05,2022'.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, disse que se está a apreciar a
redefiniçäo dos estatutos dos Sapadores Bombeiros de Vila Nova de Gaia, passando à condiçäo de
batalhä0, criando-se assim o batalhäo de Sapadores Bombeiros de Vila Nova de Gaia, Disse que o þarecer
positivo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, é um parecer não vinculativo, que se
encontra, ainda, em tramitaçã0, mas que será anexado ao processo, Referiu-se ao orgulho que o Município
de Vila Nova de Gaia tem, nestes 183 anos de existência da Companhia de Bombeiros Sapadores em Vila
Nova de Gaia, Que é uma companhia que nasce num contexto de autonomizaçäo da atividade da proteção
civil e da segurança contra incêndios relativamente àquilo que era a resposta do Porto e que foi evoluiñdo
ao longo dos tempos, Que no seu percurso encontrou alguma indefiniçäo política e até juiídica, encontrou
indefiniçöes sobre qual o papel dos Sapadores, que existem em pouco número no país; encontrou
indefiniçöes relativamente às associaçöes humanitárias de bombeiros voluntários, que são muito mais
fortes, pelo menos em termos numéricos e indefiniçoes relativas ao sentido da sua existência autónoma,
num concelho onde se podia ir fundindo ou agregando ambas as estruturas, numa lógica de
profissionalizaçäo dos voluntários e de partilha de conheðimento por parte dos Sapadores. Que aq-uilo que
foi possível refletir ao longo dos últimos anos, foi uma diversidade de frentes de trabalho: em p¡meiro lugar,
a vitalidade dos voluntários näo depende da existência ou näo existência de Sapadores, pelo contráriõ, é
possível, ter Sapadores e, em simultâneo, ter bombeiros voluntários com vitalidade e, sobretudo,
disseminados no territÓrio, como neste momento acontece, Que, desde o centro urbano da cidade, mais
focado em instituiçöes como os bombeiros de Coimbröes até às zonas mais interiores, como os Bombeiros
de Crestuma até às zonas intermédias, nomeadamente, Valadares ou Avintes, para além dos demais, o
Município orgulha-se das_suas associaçÕes humanitárias e näo poderia nunca apresentar esta proposta que
não fosse na senda do reforço da rede e do complexo de proteçäo civildo concelho e não de um'a priorizaçäo
de intervençäo, no âmbito dos Sapadores. Que no entanto, não se pode esquecer que os 

'sapadores

viveram, pela indefinição jurídica referida, um processo difícil, que foi preciso concretizar e objetivar. Que se
passou pela criaçäo de duas novas recrutas; pelo reforço do material de proteção individual e pela criaçäo
de uma central de emergência que foi financiada pelo POSEUR, mas que o Município teve um grañd.
empenho e passa pela necessidade que se sente de vir a reforçar os Sapadores, para que os mesmos
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consigam ser um elemento de agregaçäo, respeitando a autonomia de todos os demais, e, em s¡muftâf,
ser um elemento omnipresente no concelho, de forma a que nunca ninguém tenha mais a veleidade de
ponderar que os Bombeiros Sapadores podem deixar de fazer sentido, por fusäo, por agregação com os
voluntários ou por outra coisa qualquer, Que, por outro lado, a existência de um batalhão näo é um critério
de vaidade ou um critério simbólico, mas um reforço do compromisso do Município de Gaia em qualquer
tempo e em qualquer momento histórico, com uma das suas estruturas mais antigas e mais prestigiadas
que säo exatamente os Sapadores. Que ao passar a Batalhã0, o qual significa corresponder, eventualmente,
no mínimo a duas companhias, poder ousar vir a ter uma deslocalização e uma melhor cobertura do território,
com eventuais duas companhias, com um reforço de meios e com uma responsabilizaçä0, Que é nesta
senda, que esta proposta aparece, ou seja, a passagem à condiçäo de Batalhäo näo é uma promoçäo para
vaidade do Municipio, é um instrumento de perpetuação dos Sapadores de Gaia, garantindo a sua
sobrevivência por muitos anos e, sobretudo, é um instrumento de compromisso entre o município de Gaia,
órgäo político, o município de Gaia, concelho/populaçäo e os próprios Sapadores, cuja presença e cujo
trabalho muito honra o Município de Vila Nova de Gaia, Disse que esta proposta será remetida à Assembleia
Municipal e será outorgada formalmente na manhä do Dia do Município, dia 20 de junho de 2022, ficando
formalmente outorgada a condiçäo de Batalhäo aos Sapadores Bombeiros de Vila Nova de Gaia.
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse que os Vereadores da Aliança Democrática
acompanham a presente proposta. Relativamente ao parecer da Autoridade Nacional de Proteçäo Civil, e
conforme já referido pelo Senhor Presidente, apesar de o mesmo estar pendente, faria todo o señtido que a
própria Autoridade que tutela o setor, pudesse dar um parecer favorável ou positivo, porque ajudaiia a
consolidar a proposta, Disse que o Senhor Presidente falou na questäo relacionada com o facio de um
batalhäo ter pelo menos duas companhias e de uma possível deslocalizaçäo e, do que leu na informaçä0,
que é muito mais descritiva daquilo que pode ser a atividade e aquilo que pode ser o objetivo que se pretehde
com o batalhä0, havendo mais que uma companhia e havendo essa possível deslocaÍizaçäo, perguntou se,
a médio prazo, se se prevê a deslocalizaçä0, por exemplo, para o centro histórico e paralunto doi parques
industriais. Que a informação refere que, para além dos 125 efetivos existentes, vão ser ádmitidos mais 33,
ainda este ano, peffazendo 158 efetivos, número que permitirá a passagem a Batalhã0. Que, por outro lado,
é referido que, até ao final do mandato, poderäo chegar aos 200 efetivos, pelo que, solicitou esclarecimentos
sobre o seguinte: uma vez que existe este reforço de recursos humanos e também se propöe um reforço de
meios, nomeadamente, o parque de viaturas, qual o impacto orçamental previsto, em termos médios e em

!erm99 
anuais, porque se trata de um grande investimento na proteçäo civil. Relativamente ao que o Senhor

Presidente referiu, disse que os Bombeiros Voluntários reclamam que, para além daqueies que säo
voluntários, exista um corpo de bombeiros, que, no seu entender, näo teriam de ser profissionais, rur qre
dependessem de uma remuneraçä0, de uma retribuiçã0, para garantir as escalas de serviço que estäo a
fazer' Que o que está em causa é a dimensäo do município e disse ser evidente que os Sápadores estão
melhor preparados do que os Bombeiros Voluntários, nomeadamente, no investimento na formação dos
recrutas, mas os Bombeiros Voluntários, alguns deles estariam na expectativa da "profissionalizaçä0", Que
alguns dos Bombeiros Voluntários têm especificidades próprias, por exemplo, os da Aguda ou de Vãladares,
estão com os sinistros marítimos e os Bombeiros Voluntários do interior têm as questöes dos incêndios
rurais e outras questöes pertinentes, Que, atendendo a esta diversidade, entende que deve ser medido

lQuilo que pode ser uma mais valia do Município , paru a articulação de todo o sistema de proteção civil,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, relativamente à questão do parecer,
disse que a Câmara já teve acesso ao mesmo, mas ainda näo o recebeu formalmente, por razöes Oà timing,
Disse que centro histórico de Gaia, é um local prioritário para um posto avançado e que fará todo o sentidó,
Que quer a orla marítima quer a orla fluvial do concelho, eståo cobertas pélos Bombeiros Voluntários da
Aguda e de Valadares e pelos Bombeiros Voluntários de Avintes e de Cresiuma, respetivamente, eue essa
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mesma perceçäo não existe no centro histórico, sobretudo, no período de Verä0, porque os Bombeiros
Voluntários de Coimbroes näo tributa diretamente ao centro histórico e também näo tem meios e no período
se sazonalidade mais intenso para o centro histórico, é igualmente um período de incêndios, pelo que, näo
é propriamente essa especificidade dos Bombeiros de Coimbröes. Relativamente às zonas industriais, disse
que, neste momento, com a central existente em funcionamento, torna-se mais fácil chegar a uma qualquer
zona industrial do que chegar ao centro histórico, por razöes evidentes, nomeadamente, o tipo e largura das
vias, Que até ao final do mandato perspetiva-se 200 efetivos, o que significa que o batalhäo vai custar na
ordem dos B milhöes de euros/ano, ou seja, cerca de 2 milhöes e meio acima do valor atual. Disse que o
próprio processo de substituiçäo da nova recruta por aqueles que se reformam, é um processo "rentável"
para o Município, porque aqueles que entram, säo posicionados na tabela salarial num escalão mais baixo
do que aqueles que saem, pelo que, apesar de aumentar o número, não aumenta proporcionalmente a
despesa e as contas foram feitas de forma a garantir um caminho sustentável e sem dificuldade, eue num
futuro próximo, existiräo outros desafios nesta área, nomeadamente, a construção de um centro de formaçäo
em Vila Nova de Gaia e de um centro de mergulho, pelo que, será um trabalho de evoluçao que é preiiso
acautelar, é um planeamento em prol dos próximos anos e da próxima década, que irá contribuir para a
valorizaçäo constante dos Sapadores de Vila Nova de Gaia e de toda a estrutura da Proteção Civil,
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, disse corroborar fudo aquilo que o
Senhor Presidente referiu e que, até ao final do presente ano, será sua intenção apresentar uma proposta
concreta relativa ao centro de formaçäo e ao centro de mergulhos,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a redefiniçäo do estatuto dos Sapadores,
passando à condição de Batalhäo, criando.se, assim, o BATALHÄO DE SAPADORES
BOMBEIROS DE VILA NOVA DE GAIA, nos termos propostos,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

CAN TURAAO AVISO PRR EFICIÊNCIA EN ERGÉTICA. ASSOC ncÄo EScoLAs TORNE
E PRADO
EDOCI2022/35511

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Cämara. 24.05,2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a realizaçäo das obras pretendidas no edifício
em apreço, dada a sua relevância no âmbito da política de sustentabilidade ambiental,
com descriçäo das concretas obras a executar, precisamente, por näo se afigurarem
"necessárias" aos fins a que se destina o contrato ou o imóvel, nos termos da
lnformaçäo INT - CMVNG12022|10672 de 09-05-2022 do Departamento de Assuntos
Jurídicos.

Ata n" Il - Reuníão Extraordindria
De 30 de rutío de 2022
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A ADRITEM
D REG DAS T MARIA E O
DE VILA GAIA TEN AAIM ROJETO ,,

E VILA c0M NUM 10
ENT E DEZ

EDOCt2022t17494

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara, 24.05.2022'.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cabimentaçäo da comparticipaçäo privada da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, como investidor social, num total de
€50,000,10 (cinquenta mil euros e dez cêntimos), no âmbito do protocolo de
cooperaçäo celebrado entre a ADRITEM - Associação de Desenvolvimento Regional
integrado das Terras de Santa Maria e o Município de Vila Nova de Gaia, tendo em
vista a implementaçäo do projeto "URBAN FARMERS", nos termos informados,

il EDU E
2ÍtDt - RU INDO PONTFS DO FltTU RO NôV I OR nF €55 nnn nn rerNOTIFNTA Fc
crNco MtL EUROS)
ÊDOCt2022t24611
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas
no original.
Despacho do Senhor P resid ente : " A Câmara. 25, 05,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a comparticipaçäo financeira no valor de
55 000,00€ (cinquenta e cinco mil euros), ao Instituto Europeu de Ciências da Cultura
Padre Yllyl Antunes (IECC-PMA), para a prossecuçäo do il CONGRESSO
INTERNACIONAL DE EDUcAçÄo EMPREENDEDoRA E ctóADANtA (ctEEct.z022l -
GONSTRUINDo PONTES. GRIANDO FUTURo, nos termos informados,

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
FINAL DO EDIMENTO O REG DE EXPLO DE

I

Ata n" I I - Reunìão Extrøordindrìø
De 30 ¡Ie maío de 2022 f0

CABI PARTICIP

MODAL ES AFINS DE JOGOS DE FORT NA OU AZAR E O UTRAS FORMAS E JOGO
EDOC/2021/4885

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, 18.05.2022,,
0 Senhor Vereador, Dr' José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, disse que o presente regulamento
é decorrente da descentralizaçã0, porque se trata de uma competêicia transferida para o Municí[io.
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EN PIO DE VI GAIA E
IAL D RA DO APO

MONT AL MIL E TRI
E

ED0C/2019/80159
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9, apenas
no original,

IDeliberaçäo

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta final do Projeto de Regulamento de
Exploraçäo de Modalidades Afins de Jogos de Fortuna ou Azar de Vila Nova de Gaia
e respetiva Nota Justificat¡va, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à aprovação da Assembleia
Municipal,

RELATÓRI O DO PROCEDIMENTO DE ALTERACÃO AO REG DA TAXA D CIDADE DE
VILA NOVA DE GAIA
EDOCI2021/83518

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. 18.05,2022',
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, relevou o facto de ter sido contemplado no
presente documento as estadias de ordem profissional, desportiva e cultural, que já tinha sido sugerido
aquando da versäo inicial,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta final da alteraçäo ao Regulamento da
Taxa de Cidade de Vila Nova de Gaia e respetiva Nota Justificativa, nos termos
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à aprovação da Assembleia
Municipal.

AD oRto ARA A ESE
AN REALIZAR E

SETEMB RO DE 2022.50 LICITADO PELA IGAIA
8DOC12022I20734

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, 13.05.2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do auditório municipal,
solicitado pela ACIGAIA, para a realizaçäo de Sessão Comemorativa do 1250
Aniversário da Associaçäo, a realizar no dia 12 de setembro de 2022, nos termos
informados.

D|REçAO MUNtCtpAL DE GESTÄO E FTNANçAS
DE

F

s
N
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Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 18,05.2022'.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja Paroquial de Oliveira do Douro,
para apoio financeiro destinado às obras de requalificaçäo da lgreja de S. José de
Quebrantöes, no montante total de€22.436,33 (vinte e dois mil quatrocentos e trinta
e seis euros e trinta e três cêntimos), nos termos apresentados.

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

DEC RAR DE VILA NOVA
CLUBE DE OLIVEIRA D APOIO FINAN LIVRO

DO 880 DOC DE €7
E ctNco

EDOCt2022t7657

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 1A,05.2022'.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Clube de Futebol de Oliveira do Douro, para apoio
financeiro à ediçäo do livro comemorativo do 880 Aniversário do CFOD, no montante
total de €7.725,60 (sete mil setecentos e vinte e cinco euros e sessenta cêntimos), nos
termos apresentados.

0 Senhor Vereador, Dr. Dário Soares Freitas da Silva entrou na reunião de Câmara.

ACO O MUNICí ADE
DE DE ARA tR0 LIT

DA DAAUD FICADO D E E

8DOCt2022t39748
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.24.05.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Avintes, para apoio
financeiro às obras de reabilitaçäo da "Pedra da Audiência", imóvel classificado de
interesse público, no montante global de €12.000,00 (doze mil euros), nos termos
apresentados.
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A ípro oe
FREGU PARA

DE DE PASSAGEIROS DE 9 LUGARES. ADAPTADO A coM
OBILIDADE NO MONT DE €35.207 MIL

ES VINTE E

8DOC2022|39745

Foi presente o documento refer¡do em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 18.05,2022',
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Canelas, para apoio
financeiro à aquisiçäo de um veículo de transporte de passageiros de g lugares,
adaptado a passageiros com mobilidade reduzida, no montante global de €35.207,26
(trinta e cinco mil duzentos e sete euros e vinte e seis cêntimos), nos termos
apresentados,

ADEN DE CELEB MUNICíPI D
AF PARA

DAI E ARRANJ
EDOC/2021t96347

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 13.05,2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao acordo de colaboraçäo celebrado
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja Paroquial Sânto André de
Ganidelo, para apoio destinado à reabilitaçäo do telhado da lgreja Matriz e Arranjos
Exteriores, nos termos apresentados.

OLAB tclPro D DE
ES- COMU PARA

M DO SE
ANO DE 2022
EDOCI2021/65008

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.24.05,2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençoes da Aliança Democrática,
aprovar a adenda ao acordo de colaboração celebrado entre o Município de Vila Nova
de Gaia e Narrativas e Consoantes - lmprensa e Comunicação, Lda, para apoio
municipal à Gala Anual do Jornal "Gaia Semanário", a realizar áté ao finaído ano de
2022, nos termos a presentados.

EE

DO

TO ANREJA

REALIZAR
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EBRAR ENTRE DE GAIA E O

NTANTE DE €25
CINCO MIL EUROS
8DOC12022I36281

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1S, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.24.05,2022'.
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 votos contra da Aliança Democrática,
aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e
o Gaiense - Comunicaçäo e Eventos, Unipessoal, Lda, destinado à realizaçäo da XIX
GALA "O MELHOR TREINADOR", para a comparticipação näo financeira, no montante
de €2.447,79 (dois mil quatrocentos e quarenta e sete euros e setenta e nove
cêntimos) relativa à cedência de mupis e outdoors, propriedade da Câmara, para a
divulgaçäo do evento e para a comparticipaçäo financeira, no montante de €25 000,00
(vinte e cinco mil euros), para a realização do evento, nos termos apresentados.

A CELEB MUNIC GAIA E O
GAIE

DO FADO" €29,920
E NOVE MI NOVECENTOS E EUROS)
EDOCt2022/37890

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas
no original,
Desp acho d o Senho r P re sid e nte : " À Câm ara. 2 5, 0 5. 2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 votos contra da Aliança Democrática
aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e
o Gaiense - Comunicação e Eventos, Unipessoal, Lda, destinado à realização da 9a
ediçäo do evento "GAIA É FADO", para a comparticipaçäo näo finanóeira, no
montante de €2,353,43 (dois mil trezentos e cinquenta e três euros e quarenta e três
cêntimos) relativa à cedência de mupis e outdoors, propriedade da iâmara, para a
divulgação do evento; para a comparticipação näo financeira, no montante de €258,00
(duzentos e cinquenta e oito euros) relativa ao apoio da reprografia da autarquia para
a ediçäo de cartazes e flyers, para a divulgaçäo do evento; para a comparticipaçäo
näo financeira, no montante de €400,00 (quatrocentos euros), relativa à cedêncijda
Sala do Convento Corpus Christi, para a realizaçäo das meias finais e para a
comparticipaçäo financeira, no montante de €29.920,00 (vinte e nove mil novecentos
e vinte euros), para a realização do evento, nos termos apresentados.
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ACEIT TENENTE AF

A PRETO E B RA PARA UE AS
MESMAS CIPA- CENTRO INTE URADA

MARIA IA
EDOCt2022t22617

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara, 23.05.2022'.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, revogar a deliberaçäo de Câmara de 02.05,2022 e aprovar
a ace¡taçäo da doaçäo feita por Maria Amélia Ferreira Azevedo a favor do Município
de Vila Nova de Gaia, de uma Pintura, devendo a mesma ser doada ao CIPA- CENTRO
INTERPRETATIVO DO PATRIMÓUO oI AFURADA, nos termos propostos

RATO DE RAR VILA NOVA DE
E HABIT

DE
DE 1 MILH VINTE E

SEISCENTOS E VINTE E CINCO EUROS)
8DOCt2022t40705
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 24.05.2022'.
O Senhor Vereador, Eng.. Rui Manuel Alves da Rocha Pereira, disse que se está a aprovar a
transferência de uma tranche para a manutençäo do património que já está sob a gestäo da Gaiurb, nos
diversos edifícios, na ordem dos 4 milhöes de euros e depois cerca de g milhöes þara a reabilitaçäo de
fraçöes ou prédios habitacionais devolutos, Que, neste momento, se descon'hece o resultado do
concurso, que se trata apenas de uma estimativa e que a Câmara näo sabe em que estado de
conservaçäo se encontram os imóveis que irá rececionar, Perguntou se se trata apenas da compra dos
imÓveis ou se a Câmara trata, igualmente, da sua reabilitaçao, Disse ser referido no documento que em
Gaia existe uma carência habitacional de 3,190 agregados, pelo que, perguntou se estas habitaçöes que
estäo a ser adquiridas, se destinam a esses agregados, Relativamente ao documento apresentado,
disse haver algumas gralhas, nomeadamente, nos somatórios do Quadro do Acordo Operativo do
Primeiro Direito, referente a 2022,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que a Câmara tem mais
solicitaçoesde habitaçä0, nomeadamente, na área da renda acessíveido que de pedidos e a tendência que
se tem sentido é para uma reduçäo do número de pedidos de habitação social e um aumento de pedidos
para aquilo que se pode chamar de habitaçäo para a classe média, Que o diagnóstico qualitativo que a
Câmara possui, tem aumentado face ao aumento das rendas mensais das suas hãbitaçOes. Que se traia de
um mundo novo de necessidades, que já näo corresponde aos "velhos pobres", mas que corresponde às
classes médias e médias baixas, depauperadas, face à situaçäo predatóiia em que se encontra o mercado
de arrendamento. Disse existirem dois níveis: o nível da habitação disponível e da sua reabilitaçao, fase
final, os 4 milhöes de euros e a segunda componente, relativamente à reabilitação de habitaçäo qúe venha
para a posse da Câmara, no âmbito do editalem curso, Disse que a resposta d-o mercado ficou aquém das
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de Gaia sob o número 1952 Lever e inscrito na matr¡z sob o artigo
identificada planta do Proieto de da Rua Central Lever a cor

4
expetativas da Câmara, porque foram publicitados dois editais no valor global de 70 milhöes de euros e
chegou-se apenas aos 20 milhöes de euros, Lamentou a situação, porque pode acontecer que se chegue
a um momento em que a Câmara tenha de reconhecer que nåo vai conseguir gastar o dinheiro disponível
para a área da habitaçäo e isso poderá acontecer näo só, apenas, em Vila Nova de Gaia, mas ao nível do
País.

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de mandato a celebrar entre o
Municipio de Vila Nova de Gaia e a Gaiurb - Urbanismo e Habitaçäo, EM, tendo em
vista a manutenção e reabilitaçäo em edifícios públicos municipais, bem como, a
reabilitaçäo de fraçöes no âmbito do Acordo Operativo do Programa 10 Direito -
Programa de Acesso à Habitaçäo, no valor global de €13.321.625,00 (treze milhöes,
trezentos e vinte e um mil, seiscentos e vinte e cinco euros), nos termos
apresentados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

D|REçAO MUN|C|PAL DE CONT RATAçAO PÚBL|CA
DELIBE DE20.0',1.2020 ATA

APROVAR NI Ltco NI

NO COM M2 SITA NO

DA RUA
UN LEVER E

EDOC/2019t75277
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, 23,05.2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte
1. Dar sem efeito a deliberaçäo de Câmara ocorrida en 2010112020, ponto 12 da minuta
da ata 02 - no oue à cedência da de terreno abaixo
2. No âmbito da de Rua
de Freguesias de Sandim. Olival, Lever e Crestuma, aprovar a aquisição, para integração
no domínio público municipal, da parcela de terreno com a ârea de 56,00 m2, sita na dita
Rua Central de Lever, a desanexar do logradouro do prédio urbano sito no indicado

mento, n.0 3182, descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila

L

DE

arrua
Nova

61 16,

PARA INT 'O NO DOM

EXEC ETO DE

(mil novecentos e oitenta e dois
euros e noventa e seis cêntimos).
3, Que o Município se comprometa a:. Realizar as obras de execução de requalificação da Rua Gentral de Lever, a suas
expensas e através de recursos financeiros próprios, não imputando aos cedentes
quaisquer custos, diretos ou indiretos, de comparticipaçäo na empreitada de
beneficiaçäo prevista ;. Proceder à demolição de muro e desmontagem dos portões e grades;
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o valor

f
. Proceder à construçäo de um muro em bloco de cimento com 21 ml de comprimento
e 1,50 m de altura;
. Repor as condiçöes ex¡stentes no que se refere a portöes, gradeamentos e acessos;. Recolocar o armário que contém os contadores de luz e água, com reposição das
ligaçöes elétricas e de tubagens de abastecimento de água;
4, Aprovar a minuta da escritura de compra e venda, anexa a esta etapa.

DELI RRIDA EM 02
ATRA DE ESCRITURA

BONAP UESIA DE O
EDOC/2o19/7446
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.24,05.2022'.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
al Dar sem efeito a deliberação de Câmara ocorrida em 02/11/2020. permuta e aprovaçäo
da respetiva minuta da escritura;
b) Com vista à execução do Projeto de Requalificaçäo Urbanística da Rua José
Bonaparte, na freguesia de Oliveira do Douro, adquirir, através da celebração de
escritura de compra e venda, o imóvel sito na Rua Professor José Bonaparte, n.o 440,
freguesia de Oliveira do Douro, descrito na Segunda Conseruatória do registo Predialde
Vila Nova de Gaia sob o n(tmero 3924 e inscrito na matriz sob o artigo tJ78i,'tdentftcado
na planta de localização anexa, com a finalidade
integrado no domínio público municipal, pel

de ser demolido e, posteriormente,

90.825,00 (noventa mif oitocentos e vinte e cinco euros), sendo, € 61.000.00 (sessenta e
um mil euros), o valor ao imóvel através do Relatório de Avaliacão anexo à
etapa I e, os resfanfes € 29.825.00 (vin te e nove mil oitocentos e vinte e cinco euros), da

de ressarcimento dos oroorietárìos danos emerdenúes com a

total de €,

interruocão do processo de to resistado sob o 2769/13 com vista à
recuperação do referido imóvel tendo, o referido processo de licenciamento provocado
despesas aos proprietários, nomeadamente, com a contratação de empreiteiros para a
execuçäo da obra, que, entretanto, se iniciou, com o projeto de arquitetura, apresentação
do pedido de licenciamento e com as expectativas geradas com a reconstruçäo da nova
habitação;
c)Aprovar a respetiva minuta da escritura de compra e venda,

EMBLEIA 28 DE
REFE CONT USO NO EDI

EDOC|2021t3254
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 24.05.2022,.
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, submeter a deliberaçäo da Assembleia Municipal, as
seguintes propostas:
1. Dar sem efeito a deliberaçäo da Assembleia Municipal de 28 de março de 2022,
substituindo.a por nova, nos seguintes termos:
1.1. Aprovar a celebraçäo do Contrato de Subconcessäo de Uso Privativo de3 (três)
Lojas no Edifício de Passageiros da Estaçäo Ferroviária de General.Torres (lD 9352), ao
Km 333,342 da Linha do Norte, com a área total de 895 m2 (Loja I com 350 m2, Loja 2
com 218 m2 e Loja 3 com 327 mll, assinaladas nas plantas anexas, pertencentes ao
dominio público ferroviário, pelo prazo de 20 (vinte) anos, com início na data da
assinatura do contrato, podendo o mesmo ser renovado por periodos sucessivos de 5
(cinco) anos, até ao Iimite máximo de 2 (duas) renovações, mediante o pagamento
mensal de Euros 4.000,00 (quatro mil euros) à lP- Património . Administraçäo e Gestäo
lmobiliária, S.A., acrescido de IVA à taxa legal em vigor (valor que será atualizado no
segundo ano e seguintes com base no índice de preços do consumidor no continente,
publicado no lNE, com referencia aos últimos 12 meses);
1.2. Assunçäo do correspondente compromisso plurianual ;

1'3. Aprovaçäo da respetiva minuta do Contrato de Subconcessäo de Uso Privativo de 3
(três) Lojas no Edifício de Passageiros da Estaçäo Ferroviária de General.Torres,
constante da etapa7O.

E CON ..4 VOLTA
FI

EDOCt2022t12378

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas
no original.
Despacho do Senhor P resid ente : " À Câmara, 25.05,2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
l, Aprovartodas as propostas contidas no documento Relatório Final (etapa 1g), do qual
não resulta qualquer modificação ao teor do relatório preliminar (etapa 17), o qual se dá
por integralmente reproduzido, designadamente:

i. A exclusäo, com os fundamentos referidos nos pontos 3,1.1 a 3,1.3 do relatório
prel i m i nar, das propostas apresentadas pelos seg uintes concorrentes :

LOTE I:
' Plav Planet, Lda., nos termos da alínea o) do n.o 2 do artigo 146.0 conjugada
com a alínea b)do n.0 2 do artigo 70.0, todos do CCp;

'Horto Flor do Penedo, Lda., nos termos alínea d) e o)do n,o 2 do artigo 146.0,
sendo a última conjugada com a alínea d) do n.0 2 do artigo 70.0, todos do ccp;

' Dizconstruçöes, Lda., nos termos da alínea e) do n.o 2 do artigo 146.0 do ccp.
LOTE 2:

' Horto Flor do Penedo, Lda,, nos termos estabelecidos na alínea d) do no 2 do
artigo 146.0 do CCP,

ii. A admissäo das propostas apresentadas pelos seguintes concorrentes:
LOTE 1 ' Fernando L. Gaspar - Sinalizaçäo e Equipamentos Rodoviários, S,A.;
LOTE 2 - Dizconstruçöes, Lda.
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{
¡¡i. A adjudicaçäo do presente procedimento de contrataçäo às propostas (em

anexo à etapa 20) apresentadas:
LOTE I - pelo concorrente Fernando L, Gaspar - Sinalizaçäo e Equipamentos
Rodoviários, S.A., pelo valor de 666,203,90€ (seiscentos e sessenta e seis mil,
duzentos e três euros e noventa cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
LOTE 2 - pelo concorrente Dizconstruçöes, Lda,, pelo valor de 193.900,00€ (cento
e noventa e três mil e novecentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

fl. Aprovar as minutas dos contratos -Lote 1-Fernando [. Gaspar - Sinalização e
Equipamentos Rodoviáríos, S.A e Lote 2. Dizconstruçõeg [da., em anexo à etapa 20,
incluindo a alteração ao gestor do contrato inicialmente designado (Aurora Pimenta) pelo
indicado na cláusula sexta das respetivas minutas (Dina Henriques);
lll. Autorizar a notificação às empresas adjudicatárias para que apresentem os
documentos de habilitaçäo e prestem cauçäo nos termos definidos no programa do
procedimento.

D|REçÄO MUNtCtpAL DE GESTAO DE PESSOAL E CARRETRAS
INDEMN POR AUMENTOS DA OUANTIA PETICI l€4.819.68
REFERENTE A 2018 E €4,796.06 REFERENTE A 2019)
EDOCI2021t402
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.28.05,2022,.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pagamento da quantia peticionada (4 819,68€
referente a 2018 e 4 796,06€ referente a 2019), nos termos informados,

O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar saiu da reuniäo de Câmara.

DIREçAO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBL|COS
DE DA PO

FI PROG IME
EDOC/2021t34750

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas
no original,
Despacho do Senhor Preside nte : " À Câmara. 24.05.2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, nos
termos informados, o seguinte:
A)Aprovar as retificaçöes ao Programa do Procedimento e Convite, nos exatos termos
que se encontram descritos na ata do Júri;
B) Notificar todos os candidatos qualificados da resposta aos esclarecimentos subscrita
pelo Júri, até ao segundo terço do prazo para apresentaçäo de propostas.
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E IT N IN

PRESENTE
E21 DO

EDOC|2021/69088

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.2J,05,2022'.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
i. Revogar as decisöes proferidas no âmbito do presente procedimento na reuniäo de

21.02.2022, em anexo à etapa 41, do EDOC12021/69088, nos termos previstos nos
artigos 1650 e ss. do CPA;

ii, Autorizar o descabimento da PC em anexo à etapa 32, do EDOC/2021/69088.

REITADA ELO -
PROCEDI

MENTO DA
EDOC12021/69026

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,23.05.2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
i, Revogar as decisöes proferidas no âmbito do presente procedimento na reuniäo de

21'02.2022, em anexo à etapa 57, do EDOC12021/69026, nos termos previstos nos
artigos 1650 e ss. do CpA;

ii. Autorizar o descabimento da PC em anexo à etapa 29, do ËDOCI2O21/69026.

D LIT 7 INTE ELO.
DAS D NA

5DOCt2021t69726
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 2J. 0 5,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:i' Revogar as decisöes proferidas no âmbito ão presente procedimento na
reuniäo de 21.02.2022, em anexo à etapa 41, do EDOCt2021tGdT26, nos termos
previstos nos artigos 1650 e ss. do CpA;
i¡' Autorizar o descabimento da PC em anexo à etapa 32, doEDOCI2021161T26.
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EMPREITADA PAVILHÄO MUNICIPAL DE VILAR DO PARAÍSO. CONSTRUCÄO. DECLARACAO
CADUCIDADE DA ADJUDICACÃO
ED0C/2020t26115
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 18,05.2022'.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
l. Reconhecer que a não apresentaçäo da caução no prazo estabelecido para o efeito é
imputável ao adjudicatário;
ll. Em consequência, declarar a caducidade da adjudicação pelos fundamentos
previstos no n0 1 do artigo 910 do CCp;
lll, Ordenar a notificação ao lMPlC, lP, cfr n0 3 do artigo 910 do CCp;
lV' Declarar o encerramento do presente, visto näo existir qualquer outra proposta
admitida, e, consequentemente, autorizar as respetivas diligências, nomeadamente o
descabimento do documento contabilístico e a publicitação da näo celebraçäo do
contrato.

O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar entrou na reuniäo de Câmara.

P MULTIU ARCOS AP
RE DE

EDOC/2019/50686

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:"A Câmara, 24.05.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, nos
termos informados, o seguinte:
1. Aprovar a reprogramaçäo dos encargos, referente à empreitada de Pavilhäo Multiusos
dos Arcos do Sardão, de forma a se ajustarem os encargos financeiros à previsäo que,
de momento, é possívelfazer-se quanto à execuçäo físicJda obra, nos seguintes termos:

2022 .1.509.851,24€ + IVA;
2023 - 4,839.162,64€ + tVA;
2024 . 1.637,980,62€ + tVA.

2. Submeter- os encargos plurianuais referidos no ponto anterior a autorizaçäo da
Assembleia Municipal, em cumprimento do art.22o do DL 197199,08.06, repristinaáo pela
Resoluçäo da AR 8612011, de 11.04,

DE DE LI MECÂNI L

AS
NO oFt MINUT RATO

EDOCI2021/63807
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas
no original,
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CAN,lAIìA MUNICIPAL Ata no ll - Reuníão Extraordíndriø

De 30 de meío de 2022

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.25.05.2022'.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
l. Aprovar as propostas contidas no documento Relatório Final (em anexo à etapa 60),
do qual näo resulta qualquer modificaçäo ao teor do relatório preliminar (em anexo à
etapa 53), o qual se dá por integralmente reproduzido, designadamente:
¡, A exclusäo da proposta apresentada pelo concorrente "ATLANTINíVEL
CONSTRUçÄO CVIL, LDA.", com os fundamentos referidos no ponto 3,1. do relatório
preliminar;
i¡. A adjudicaçäo do procedimento de contrataçäo para a empreitada de "Dotação de
Ligaçoes Mecânicas no Centro Histórico - ligaçoes mecânicas Casfelo de Gaia úrgaçoes
A, B, C e D)", à proposta apresentada pelo concorrente ERGICON Portugal . Engenharia
e Construçäo, S,A. (em anexo à etapa 57), pelo valor de 2.298.458,00€ (dois milhöes,
duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito euros), acrescido de IVA
à taxa legal em vigor;
ll, Aprovar a minuta do contrato (em anexo à etapa 63), incluindo a alteração ao gestor
do contrato inicialmente designado (Jorge Filipe) pelo indicado na cláusula sexta da
respetiva minuta (Américo Santos);
lll. Autorizar a notificaçäo à empresa adjudicatária para que apresente os documentos
de habilitaçäo e preste caução nos termos definidos no programa do procedimento.

DAE CONSTRU IDA ATÉ
A RUA E O LARG DOP

ENTO
CONTRATO lcloNAL 1

EDOCt2022/35343

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 18.05.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato adicional 1 e a respetiva minuta, nos
termos informados.

REABILIT ENERGÉTICA DO EMPREENDIMEN TO PRESA NOVA. GRIJÓ - APROVACÃO

{

T EN DE €1.1 ES
EU + EAU DO E ESTO
ED0C/2020t29694
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. 18.05,2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar os trabalhos a menos, nos termos informados na
etapa 108 do EDOC/2020129694, no valor de 1.164,00€ + lVA, os quais, como estabelecido
no artigo 3810 do CGP, não conferem ao empreiteiro qualquer direito a indemnização e
autorizar o descabimento e estorno desse valor dos documentos contabilísticos
correspondentes, nos termos informados.
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TARrÁru0 o¡ RotRÇ¡o ¡ ¡verucRs oo pRReur or esrRctonRueruro oo cerurRo cÍv¡co
8DOCt2022t18126
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. 13.05,2022'.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a nova tabela de tarifário de rotaçäo e avenças do
parque de estacionamento do Centro Cívico, nos termos informados.

cÄM^tìA MUNtctp^L Ata n" II - Reunìão Exlraordíndría
De 30 de nnÍo de 2022

E EDE DO CE

EDOCt2022l18',t24

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: "A Câmara. 1J,05.2022'.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a nova tabela de tarifário de rotaçäo e avenças do
parque de estacionamento do Centro Histórico, nos termos informados,

EN DAT
DO PRO

coN N

T

DAP

€59 E NOVE
DUZENTOS E TRINTA E CINCO EUROS). SOLICITADO PELA FERROVIAL / - LINHA
AMARELA. ACE
BDOCt2022t32263

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. 13,05.2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela
ocupaçäo da via pública em 250,00 m2 durante 296 dias, pela apreciação do processo
e pelo condicionamento de trânsito, no valor de €59.235,00 (cinquãnta e nove mil
duzentos e trinta e cinco euros), solicitado pela FERROVIAL / ACA - LINHA
AMARELA, AGE, nos termos informados.

DE OU DO DA TAXA

ICA EM DU PELA

PROCESSO E PELO rct DET SITO POR 8 DIAS, NO VALOR €51 0,00
IOUINH ENTOS EDEZ Sì. SOLICI TADO POR DST / AZVI LINHA ACE
EDOCt2022/34904
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 15.05,2022,.
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VILA NOVA DE

c^MARA MUNtcìpAL þ!Ata n' 1I - Reuníão Exlraordinárifl
De 30 de rutìo de 2022

{Deliberaçäo

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isenção do pagamento da taxa pela
apreciaçäo do processo e pelo condicionamento de trânsito por I dias, no valor de
€510,00 (quinhentos e dez euros), solicitado por DsT I þ¿vl LINHA FERREA AcE, nos
termos informados.

IPAL DE . UNñO DE
DE MAFAMUDE E VILAR DO P

EDOCI2022/15931

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 18.05.2022'.
Deliberaçäo:

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

RA MUN ETA DA UESIA D
AN NHO
EDOCt2022t9462
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. 18,05.2022,.
Deliberação:

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

MUNICIPAL DE T SITO NA DE SAO TIAGO. FREGUESIA DE OLIVEIRA
DO DOURO

EDOCI2021/65104

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 19.05,2022,.
Deliberação:

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

IPAL RRruST ITAM

ENTO NO
EDOCt2022t1497

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 1g,05.2022,.
Deliberaçäo:

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

M4¡ la
(;^N1,¡\f1A MUNICIPAL Ata no 11 - Reunião Extrøordìndríct

De 30 de maio de 2022

POSTURA MU IPAL DE TRANSITO NA RUA DO OUTEIRO - FREGUESIA OLIVEIRA DO
DOURO

EDOCI2022/15967

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: "A Câmara. 11.05,2022',
Deliberaçäo:

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

POSTURA MU IPAL DE TRANSITO NA RUA HOR DO HORTO- UNIÄO DE FREGUESIAS DE
SANDIM. OLIVAL. LEVER E CRESTUMA
EDOC|2022/13888

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: "A Câmara. 11,05.2022'.
Deliberaçäo:

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

U PAGAMEN DEVIDA
c0NDtcl DE
P NO VALOR DE (QUATROCENTOS E CINCO EUROSì, SOLIC ADO PELA
FERROVIAL CONSTRUCCION. SA
EDOCI2021/34380

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: "A Câmara. 11 .05.2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa devida
pelo condicionamento de trânsito, em cinco ruas, por um diã, e pela apreciação do
processo, no valor de €405,00 (quatrocentos e cinco euros), solicitadó pela
FERROVIAL CONSTRUCCION, SA, nos termos informados

ESSIV

TIVO NOV TOS E
O POR DRE LDA

EDOCt202t/95953
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente: ,'À 

Câmara. 11,05.2022,,

f

^

EM CI UM E
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ËlqVILA NOVA DE

CAMARA Mt-]NICIPAL

Deliberaçäo:

MAta no II - Reunìão Exlraordindria
De 30 de maìo de 2022

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de pagamento em 3 prestaçöes da taxa
correspondente à atribuiçäo da licença de 3 lugares de estacionamento privativo para o
ano de 2022, deterida por despacho do Exmo, Sr. Vice.Presidente, Engo. Patrocínio
Azevedo, e comunicada através do ofício refa, SA|.CMVNG12021120165, de 13t12t2021,
nos seguintes termos:
1a Prestação no montante de 720,00 euros
2a Prestaçäo no montante de 720,00 euros
3a Prestaçäo no montante de 720,00 euros
mensais e sucessivas, devendo ser pagas no mês seguinte ao da autorizaçäo da Exma.
Câmara e devendo ocorrer durante o mês a que esta corresponder, acrescidas de juros,
contados sobre o montante da dívida desde o termo do prazo para o pagamento até à
data de pagamento efetivo de cada uma das prestações, conforme no 5 do art.o 260 do
Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova, nos termos
informados.

PEDIDO DE ISENCÄO DO PAGAMENTO DATAXA DE CONCESSAO DE 2 L]CENCAS DE GARES

f

E VENIDA V
OR DE ITOCE E

IP ADA.
8DOCt2022t37753
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. 1g,05,2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
concessäo de 2 licenças de lugares de estacionamento privativo, sobre o valor que
exceda o montante de 50€, nos termos informados.

DIREçAO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTE NTE
PELA R MENE

PELA PED

TORZE

EDOC|2022/38793

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: "A Câmara, 11.05,2022,,
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VILA NOVA DE
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c^N1/\fìA MUNtcìp^L Ata n" Il - Reuníão Extraordindría
De 30 de maío cle 2022

E EN

NHA PE AF SOLIC LACE
UNIPESSOAL, LDA
EDOC|2022/38694
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: "A Câmara. 11.05,2022,.

Ç
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a unidade de execução da área compreendida, a
norte, pela Rua José Meneres; a nascente, pela Rua da Quinta das Pedras; a sul, pela
Praceta das Camélias e, a poente, pela Rua de Catorze de Outubro, da Uniäo de
Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso e que inclui infraestruturas de domínio
público municipal, de acordo com os limites constantes na Planta de Cadastro
registada no Processo n0 10/PRJ/20 - Pedido de Delimitaçäo de Unidade de Execuçã0,
apresentado por Gaiurb - Urbanismo e Habitação, EM, nos termos informados.

0 Senhor Vice-Presidente, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo saiu da reuniäo de Câmara.

ISEN TO DA
€5.465 E CINCO

AO AL
OITENTA ECI

9/13 -
soLrc Llsto

EDOC12022I42858

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas
no original,
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara, 24. 05.2022,.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa
municipal de urbanizaçäo, no valor de €5.465,04 (cinco mil quatrocentos e sessenta e
cinco euros e quatro cêntimos) e o pedido de isençäo do pagamento do valor que
excede €50,00 (cinquenta euros) referente à taxa de emissäo dõ aditamento ao alvará
de licença de obras liquidada no valor global de €2.686,50 (dois mil seiscentos e
oitenta e s9i9 euros e cinquenta cêntimos), fixando.se a final no pagamento do valor
de €50,00 (cinquenta euros) referente à taxa de emissäo do aditamõnto ao alvará de
licença de obras . Proc.. 3019/13 - PL, uniäo de freguesias de sandim, olival, lever e
crestuma, solicitado por Elisio Magalhäes Ferreira, nos termos informados.

O Senhor Vice'Presidente, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo entrou na reunião de Câmara.

TAXA

U

DE

72NO

A
0 -UN
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CÀMAI?A N4IJNICIPAI Ata n' 11 - Reunìão Extraotd¡nór¡a

De 30 cte maìo cte 2022 

f
Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençoes da Aliança Democrática,
aprovar o ped¡do de reduçäo em 50% do pagamento da taxa devida pela prorrogaçäo
de prazo de ocupaçäo do espaço público, no montante global de €909,72 (novecentos
e nove euros e setenta e dois cêntimos), Proc,o 5031117, uniäo de freguesias de santa
mar¡nha e säo pedro da afurada, solicitado pela CENTRAL PLACE INVEST
UNIPESSOAL, LDA, nos termos informados.

REG STRU LOT
DE DE URBAN

EDOC/2019/30584
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. 18,05,2022'.
O SenhorVereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, relativamente a este regime de exceçä0, disse
que 0 mesmo não teria de ser temporário, deveria ser casuístico em funçäo destas situaçöes em
concreto, porque säo situaçöes em que näo há enquadramento legal que permita uma regularização e o
objetivo é o licenciamento, de acordo com o incentivo que se está a dar às pessoas que, eventualmente,
tenham as habitaçöes nestas circunstâncias. Que na presente informaçä0, estão em falta algumas
situaçöes de loteamentos municipais que possam estar em circunstâncias iguais, nomeadameìte, o
loteamento da Quinta da Marroca,
O SenhorVereador, Eng,0 Patrocínio MiguelVieira de Azevedo, disse que na Quinta da Marroca existem
casos que estäo a ser tratados, beneficiando desta isençä0,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof Dr, Eduardo Vitor Rodrigues, disse que este é o segundo regime
excecional de taxas,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a prorrogaçäo do regime excecional de isençäo
de taxas de urbanismo relativas à regularizaçäo dé construçöes em vários
loteamentos, nos termos informados,

E DE UI ME DE EDAD TADO
E 391 - FREG

VI DE AN NHO
EDOCt2022t42489
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. 24,05,2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar o pedido de certidäo de constituiçäo de regime de compropriedade, solicitado
por Maria Fernanda Marinho Leíte Ferreira, Proco 3916t22- CÈRi, freguesia de vilar
de andorinho, nos termos informados,

fr
Certif¡cado

Classificação: Público ßw



VILA NOVA DE

MË lq
(;AMARA N4UNìCJPAL Ata no 1I - Reunião Ertraordinária

De 30 de maío de 2022

ALTE DO PDM DE VILA NOVA DE GAIA. TRAN SPOSICÄO PARA O PDM DE ORMAS DO
PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA CAMINHA- ESPINHO
EDOCt2022t42582
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b1, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.25,05,2022',
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Dar início, nos termos do artigo 760 do Decreto.Lei no 80/2015 (RJIGT), ao

procedimento de alteração do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia,
fixando o prazo da sua elaboraçäo em 6 meses.

2, Aprovar como termos de referência:
'transposição para o PDM das normas NE30 e NE32 do Programa da Orla Costeira
Caminha Espinho.

3. Dispensar a sujeição a Avaliaçäo Ambiental do presente procedimento,
4. Fixar o período de participação pública preventiva em 15 dias, para formulaçäo de

sugestöes ou apresentaçäo de informaçöes sobre quaisquer questöes que
possam ser consideradas no âmbito do procedimento de elaboraçäo.

5' Enviar à Assembleia Municipal a deliberação que vier a sel tomada, para
conhecimento.

D|REçÄO MUNtCtpAL DE pOLiflCnS SOC|A|S
ATRI tcÄo DE SOCIAL
EDOC|2022/39960

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 19,05,2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta apresentada de atribuição de escaläo
de açäo social escolar de acordo com a legislação em vigor, bem como, para os casos
específicos e excecionais, conforme previsto na alínea trh¡, Uo n.o 1, do artigo 330 do
Anexo I à Lei n.o 7512013, de 12 de setembro e dar conheóimento aos Re ã er,lR oa
uniformizaçäo de critérios a adotar, nos termos informados.

426 - PEDIDO DE REGULARIZAçÃO DE ESCALAO COM EFEITOS RETROATIVOS
EDOCI2022/36896
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 18.05.2022,,

t
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VILA NOVA DE

þ lq þ\uc^N1AtìA MUNrctf,^L Ata no 11 - ReunÍão Extraordindrìa
De 30 de maio de 2022

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ao abrigo da competência prevista na alínea hh)do n.o 1 do
artigo 330 do Anexo I à Lei n,0 71l20,lg, de 12 de setembro, com as
alteraçöes subsequentes, e relativamente à listagem anexa à etapa j,
que corresponde aos valores em dívida na atual "plataforma de
refeiçöes" - Siga-Edubox, aprovar a atribuiçäo dos escalöes A e B, nos termos e
com os efeitos indicados na referida listagem e no parecer da etapa
antecedente, nos termos informados.

ATRI DE CHEOUE OFERTA MATERIAL ESCOLAR - 10,2O E 30 CEB E SECUN -ANO
LETIVO2022t2023
EDOC12022/40533

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.23.05,2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ao abrigo da competência prevista na alínea hh) do n.o I do
artigo 330 do Anexo I à Lei n.o 75t2013, de 12 de setembro, com as
alteraçöes subsequentes, aprovar a atribuiçäo dos auxílios económicas, nos termos
informados.

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura saiu da reuniäo de Câmara,

DIDO NTO
€130.00 ENTO E TRINTA EUROSI. SOLICI TADO POR MARIA ISABEL DA SILVA NS
EDOCt2022t22991
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b5, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 15,05.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa de
vistoria admínistrativa, no valor de €130,00 (cento e triñta euros),-solicitado por Maria
lsabelda Silva Martins, nos termos informados.

DE DOP NTO VIST ISTRA OR

E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas
no original.
Despacho do Senhor Presidente:',À Câmara, 24,05.2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isençäo do pagamento da taxa de
vistoria administrativa, solicitado por Maria Gracinãa Cosia Lima, nos termos
informados.
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VILA NOVA DE
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(:AMAR/¡ MlJNlClrrAL Ata no I1 - Reunìão Exlrøordinóriq
De 30 de mnío de 2022

PEDID PAGAM OCASI
MUNICI NO ENTA E OITO

E NIO PIN
EDOC|2021/93554

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 57, apenas
no original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 12,05,2022'.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela
ocupaçäo ocasional do espaço na feira municipal de artesanato, no valor de €88,20 / mês
(oitenta e oito euros e vinte cêntimos / mês), solicitado por António Pinho, nos termos
informados.

PEDIDO D ruóurc PROG +l
ONA SOCIAL. MAI

EDOC|2022/41663

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas
no original,
Despacho do Senhor P re sidente : " À Câmara. 24.05,2022,.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a listagem de propostas de apoio económico no
âmbito do Programa Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência
Económica e Emergência social- maio, nos termos informados.

PROGRAMA MUNICIPAL GAIA CUIDADOR - MAIO
EDOCI2022/41658
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 59, apenas
no original,
Despacho do Senhor P re sidente : " À Câmara. 24.05,2022,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a listagem de 25 cuidadores principais e 11
cuidadores não principais no âmbito do Programa MunicipalGA|A CUíDADóR- Maio,
nos termos informados.

D|REçÃO MUNtCtpAL PARA A C|DADAN|A
EDIM DE NO

SAZONAL. STREET FOOD
8DOC12022t32179

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 19.05,2022,.
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CÄM/\'ìA MUNICIPAL Ata no ll - Reuníão Extrøordindríø
De 30 de maío de 2022

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, a proposta decorrente do
proced¡mento de atribuiçäo dos segu¡ntes lugares de venda:
- Jardim do Morro:
Ateredo Diego Lins de Melo, com venda de gelados;
Minutos Memoráveis, Lda,, com venda de coxinhas de frango;
Tânia Manuel Santos Carvalho, com venda de sumos naturais.
- Av, Diogo Leite:
Receitas com Carisma, Lda., com venda de gelados artesanais;
Albuquerque & Pereira, Lda., com venda de logurte naturalcom fruta, smoothies, sumos
naturais;
Dionísio Eusébio Zina Gabriel, com venda de sumos naturais.
- Areinho de Avintes:
Paulo Jorge coutinho Ribeiro, com venda de pregos, cachorros e bebidas,
Proposta para deliberaçäo:
1. A aprovaçäo dos resultados do procedimento;
2. Se informe os candidatos com lugares atribuídos no Jardim do Morro, que nos dias 23
e 24 de junho os lugares possam ser reajustados, tendo em conta o perímetro de
segurança que venha a ser implementado face às festas de S. João;
3. A atribuiçäo de direitos de ocupaçäo aos candidatos notificados para aperfeiçoar as
respetivas candidaturas, desde que estes venham apresentar os elementos em faita e se
verifique a conformidade destes, nos termos seguintes:
- GeneralTorres
Ana Amélia Videira, com venda de produtos alimentares e bebidas características do
Brasil;
'Areinho de Oliveira do Douro ou Av. Diogo Leite (dependente do tipo de equipamento
a utilizar)- Abousoufyane TebÍb, com venda de Donuts, bebidas e frutas.

TO DESE ENTO A
MU tsc

DE DE IDAD

SMI
N ADO

EDOC/2020t72141

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente :,, À Câmara. 24.05.2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta do contrato programa de
desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o
Grijó Ténis clube, para apoio financeiro à elaboraçäo dbs projetos de arquitetura de
especialidade, relativos às obras de ampliaçäo das insialáçöes desportivas, no
montante .de €3'350,00 (três mil trezentos e cinquenta euros), nos termos
apresentados.
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EDOCI2022/31697

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.25.05,2022,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa de desenvolvimento
desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova dã Gaia e o Clube de Fäs do
Badminton de Gaia, para apoio financeiro na promoçäo, dinamizaçäo e
desenvolvimento integrado da prática desportiva da Escola Múnicìpal de Badminton
de Vila Nova de Gaia, no montante total de €5.000,00 (cinco mil eúros), nos termos
apresentados.

CÄMARA MUNIcIPAL Ata n' I1 - Reunìão Exlraordíndria
De 30 de msío de 2022

DA AO RAMA D 201 1

OMU FUTEBOL DO
PORTO AA AO

PARA MODALI
PARA A 18t1 DE €1

TREZE UENTA E

EM 07 ANTE DE
€10.355.00 rDE2 MIL TREZENTOS E CINOUENTA E CINCO EUROSì
EDOC/2019t77249

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas
no original,
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara, 24.05,2022'.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. A revogação do aditamento ao Contrato Programa, aprovado pela Câmara

Mu nicipal em 07 .02.2022;
2. Ratificar o estorno efetuado a 09,05,2022, no montante de 10 355,00€, conforme o

documento anexo à etapa 55.
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MUNI IN NOVA D MONT
TOTAL DE €5.()OO.OO (CINCO MIL EUROS)
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EDOCt2022t31337
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas
no original,
Despacho do Senhor P residente :,' À Câmara. 24, 05,2022,.
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VILA NOVA DE*le
CÁMARA MUNICIPAL Ata n' II - Reunião Extraordínórìø

De 30 de mnío de 2022

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençäo do pagamento de taxas
devidas pela utilizaçäo das piscinas mun¡c¡pais, no valor de €90,00 (noventa euros),
solicitado por Clara Helena da Silva Freitas, nos termos informados.

PEDIDO DE EM 24 ENSAIS ANTE EM

DON 18
MESES. ITADO POR MOMENTOS & TRADIC ES, LDA. MERCADO
EDOC/2018t42431

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas
no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara,25.05.2022'.
O Senhor Vereador, Eng'. Rui Manuel Alves da Rocha Pereira, disse abster-se na votaçä0, porque tem
havido inúmeros incumprimentos neste caso concreto, colocando em causa a acuidade nas concessöes,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que a Câmara tem atribuído
uma série de isençöes aos privados e nunca o fez relativamente aos concessionários,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstenção da Aliança Democrática, nos
termos informados, aprovar a notificaçäo do cocontratante do deferimento,
relativamente ao pagamento da dívida em 24 prestaçöes mensais e sucessivas, cujo
valor deverá ser apurado pelo DPCF e da proposta de indeferimento, face à falta úe
elementos carreados no presente procedimento, que permitam a subsunçäo dos factos
alegados, em qualquer disposição legal, näo se encontrando assim ôumpridos os
requisitos legais que permitam o seu reconhecimento.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 18 horas e 51 minutos, o Senhor Presidente da Câmara, declarou
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos do disposto
no n0 I do art'o 34.0 do CPA, e no n,o 1 do art.o 570, do Anexo I da Lei n.o 7512013,de 12 de setembro, com as

devidas alteraçöes, bem como do n.o 1 do art,o 11,0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,

aprovado pelo Executivo na sua reunião de2021.10.1g.

E eu, , Diretora Municipalde Gestão e Finanças e Secretária da¿.4:-
reuniäo, a s t.

O Presidente da Câmara,

@A^^Y,,^¡'
(Eduardo Vítor Rodrigues)
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